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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 26 ledamöter närvarande.
Lagtingsledamöterna Jörgen Pettersson, Karl-Johan Fogelström, Annette HolmbergJansson och Axel Jonsson anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av deltagande i BSPC-konferens i Rostock. Beviljas.
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Meddelande
Talmanskonferensen informerar att lagtinget arbetar tre veckor framåt som planerat.
Beredskap ska finnas för plenum fredagen den 18 september samt för kvällsplenum
måndagen den 7 september ifall det då ännu finns ärenden som behöver remitteras. Antecknas.
Bordläggning
1

Höjd och förlängd vuxenstudiepenning
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 15/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 21/2014-2015)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 07.09.2015. Godkänt.

Bordläggning
2

Ändring av bestämmelser i ordningslagen
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 17/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 12/2014-2015)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 07.09.2015. Godkänt.

Bordläggning
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Sänkta promillegränser i trafiken
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 18/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 20/2014-2015)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 07.09.2015. Godkänt.

Bordläggning
4

Servicesedlar inom socialvården
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 13/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 23/2014-2015)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 07.09.2015. Godkänt.

För kännedom
5

Lagtingets arbetsordning
Talmanskonferensens lagförslag (TMK 2/2014-2015)
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 02.09.2015.

6

Indexjustering av arbetslöshetsförmåner
Landskapsregeringens lagförslag (LF 26/2014-2015)
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 02.09.2015.
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Finansiering av landsbygdsnäringar
Landskapsregeringens lagförslag (LF 27/2014-2015)
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 02.09.2015.

8

Skyddshem för personer som har drabbats av våld i nära relationer
Landskapsregeringens lagförslag (LF 28/2014-2015)
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 02.09.2015.

9

Ändring av sjöarbetsinkomstavdraget
Landskapsregeringens lagförslag (LF 29/2014-2015)
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 02.09.2015.
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10

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2015
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 6/2014-2015)
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 02.09.2015.

Bordläggning
11

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2014 samt redogörelse över årsredovisning per 31.12.2014
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 19/2014-2015)
Landskapsrevisionens berättelse (RB 1/2014-2015)
Landskapsregeringens svar på revisionsberättelsen (RB 1/2014-2015-s)
Landskapsregeringens redogörelse (RS 2/2014-2015)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 09.09.2015. Godkänt.

För kännedom
12

Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2014
Landskapsrevisionens berättelse (RB 2/2014-2015)
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 02.09.2015.

13

Förbud mot plastkassar
Medborgarinitiativ (MI 2/2014-2015)
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 02.09.2015.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 02.09.2015 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 25 ledamöter närvarande.
Lagtingsledamoten Anders Eriksson anhåller om ledighet från plenum den 8-9 september 2015 på grund av deltagande i Nordiska rådets möte i Oslo, lagtingsledamoten John
Hilander anhåller om ledighet från plenum den 2-7 september 2015 på grund av privata
angelägenheter och lagtingsledamoten Torsten Sundblom anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av kommunstyrelsemöte i Föglö samt lagtingsledamoten
Christian Beijar anhåller om ledighet på grund av sjukdom. Beviljas.
Remiss
1

Lagtingets arbetsordning
Talmanskonferensens lagförslag (TMK 2/2014-2015)
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.
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Vtm Viveka Eriksson

Talman! På våren behandlade lagtinget lagtingsordningen och den har nu
passerat kontrollsystemet. En följd av att lagtingsordningen träder ikraft innebär att vi också behöver göra vissa justeringar i arbetsordningen.
Den arbetsgrupp som har jobbat med detta fick uppdraget att se över både
lagtingsordningen och arbetsordningen eftersom vi år 2011 hade en reformering av hela systemet. Vi skulle titta på erfarenheterna av det nya systemet.
Detta har nu en arbetsgrupp gjort. Arbetsgruppen har överfört ett förslag till
talmanskonferensen som förelägger en framställning om en ny arbetsordning. Det är viktigt att notera att vi har valt modellen att göra en helt ny arbetsordning. Vi har inte bara gått in i de paragrafer där det har skett materiella förändringar av den orsaken att det blev omflyttningar av kapitel och paragrafen. Det skulle ha blivit väldigt krångligt att bara öppna upp vissa paragrafer, därför är det en helt ny arbetsordning.
Arbetsordningen ska inte genomgå en lagstiftningskontroll. Talmanskonferensen räknar med att vi ska få igenom den här processen under de här
veckorna. Lag- och kulturutskottet ska behandla framställningen och att arbetsordningen jämsides med lagtingsordningen ska träda ikraft när det nya
lagtinget sammanträder i november, beroende på vilken dag som är nästa
lagtings första dag.
Vi kan inte påstå att det föreslås några stora genomgripande förändringar.
Det är ganska mycket ändringsförslag som föreslås i ett förtydligande syfte.
Talmanskonferensen, 12 § talmanskonferensens uppgifter: Där har vi gjort
en hel del ändringar och tillägg. Vi har gjort en mera uttömmande lista över
talmanskonferensens arbetsuppgifter. Talmanskonferensen har två funktioner; dels att själva föreslå direkt till plenum eller besluta och dels att fungera
som ett rådgivande till talmannen.
Nytt i 12 § och talmanskonferensen är att talmanskonferensen kan väcka
förslag om att tillsätta ytterligare utskott som avses i lagtingsordningen. I lagtingsordningen infördes möjligheten med ytterligare utskott. Det förekom tidigare ganska mycket diskussioner om utskottfördelningen. Från 2011 infördes systemet med tre utskott. Det var mycket diskussioner om arbetsfördelningen mellan utskotten. Önskemål fanns också att man skulle återgå till fem
eller åtminstone flera utskott än tre. Därför öppnades den här möjligheten
med ytterligare utskott. Om det visar sig att det under en period t.ex. blir
mycket näringslagstiftning och näringslagstiftning går nu till finans- och näringsutskottet så kunde man då tillsätta ytterligare utskott för just näringspolitik. Den här möjligheten finns och det blir då lite mer flexibelt. Då är det
talmanskonferensen som ska väcka det förslaget inför plenum.
En annan ny sak är att talmanskonferensen ska utfärda anvisningar om
lagtingsledamöternas anmälningar om bindningar och annan motsvarande
praxis. Detta mot bakgrund av GRECO rekommendationerna, Europarådets
organ mot korruption, som har riktats till alla parlament även till Ålands lagting. Till den delen föreslås nu att det är talmanskonferensen som ska se på
det här och föreslå praxis i de här frågorna.
När det gäller lantrådets upplysning som hon hade här på våren så fördes
diskussioner i talmanskonferensen om att det inte fanns något regelverk för
hur debatten ska hållas. Det förekom en diskussion om vem som i så fall besluter om detta. Därför förs det nu in att det är talmanskonferensens ansvar
att besluta om vilka diskussioner som tillåts och också grunderna för lantrå6

dets upplysning. Talmanskonferensen kan besluta om lantrådet ges möjligheten att ge upplysning. Utgångspunkten är att lantrådet alltid har den här
möjligheten, men talmanskonferensen har en möjlighet att påverka hur detta
görs.
Talmanskonferensen ska också fatta beslut om och när och på vilka villkor
som gruppanföranden är tillåtna. Enligt praxis idag har vi systemet att när
det kommer en framställning så tillåts grupperna alltid att hålla ett anförande
innan debatten inleds för alla ledamöter. Här ska talmanskonferensen kunna
föreslå regelverk för detta.
I grunddokumentet från talmanskonferensen föreslogs att justeringsutskottet skulle avskaffas. Men lag- och kulturutskottet ändrade på detta och
föreslog istället att justeringsutskottet kan finnas men att lagtinget kan fatta
beslut om att avskaffa justeringsutskottet på förslag av talmanskonferensen.
Om det blir så att justeringsutskottet avskaffas så kommer det arbetet att
ligga på lagtingets kansli och då kan det uppstå problematiska fall där det behöver göras en ytterligare bedömning. Då har lagtingets kansli möjlighet att
hänskjuta de frågorna till talmanskonferensen som är ett organ där faktiskt
alla lagtingsgrupperna är representerade.
Självstyrelsepolitiska nämnden; där har vi gjort en ändring såtillvida att
självstyrelsepolitiska nämnden kommer före utskotten. I den gamla arbetsordningen hade vi en annan följd. Vi tycker att självstyrelsepolitiska nämnden, som är lagtingets tyngsta organ, ska komma först i vårt styrande dokument. Den har helt enkelt bytt plats. I arbetsordningen sägs nu att självstyrelsepolitiska nämndens regelverk ska följa samma regelverk som utskotten. Det
finns närmare stadgat om hur det ska gå till.
Nytt i samband med lagtingsordningen är att ärenden kan remitteras direkt till självstyrelsepolitiska nämnden, särskilt när det gäller internationella
fördrag. Det har förekommit diskussioner om att det inte har gått att remittera ärenden direkt till nämnden. Ärenden har alltid remitterats till utskotten
trots att nämnden ändå alltid har hörts särskilt när det gäller internationella
fördrag.
Subsidiaritetskontrollen sköts av självstyrelsepolitiska nämnden. Den riktningen antog vi redan i lagtingsordningen. Nämnden fattar beslut i subsidiaritetsärenden på lagtingets vägnar. Systemet är nytt för det har varit tungarbetat när man har skickat alla rättsakter som har kommit till alla lagtingsledamöter. Nu minskar vi på den byråkratiska ordningen och rättsakterna går
direkt till självstyrelsepolitiska nämndens medlemmar. På så sätt kommer
hela lagtinget att få de här ärendena på sitt bord genom att alla grupper har
representation i nämnden. Subsidiaritetsärenden ska också finnas på lagtingets hemsida. Nämnden avgör om ett ärende borde prövas i enlighet med subsidiaritetsregeln. I så fall besluter självstyrelsepolitiska nämnden att ge ett
motiverat yttrande till Finlands riksdag.
Utskotten 5 kapitlet; 17 § är helt ny. Portalparagrafen som vi har tillfört har
tillkommit på grund av diskussionerna som har förekommit gällande att det
är lite ojämn arbetsfördelning mellan utskotten. Vi har den historiska erfarenheten att arbetet är lite ojämnt. En del utskott har mera arbete ibland och
ibland är det andra utskott. För att lite kunna parera arbetstyngden i utskotten så ges talmanskonferensen möjlighet att besluta om till vilka utskott olika
ärenden skickas, oberoende av den uppräkning som finns utskottens ansvarsområden. Då kan talmanskonferensen beakta arbetssituationen.
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I portalparagrafen om utskotten vill vi igen understryka vikten av att lagtinget tar sig an EU-ärenden. Till utskottens ansvar hör, förutom ärenden
som remitteras till utskotten, att hålla sig informerade om aktuella EUärenden. Vi trycker på den här frågan i flera paragrafer. Vi tycker att det är så
viktigt att lagtinget är involverade i ett tidigt skede när det gäller EU-ärenden
som ligger inom våra behörighetsområden.
I portalparagrafen finns också en ny skrivning om att landskapsregeringen
bör förankra övergripande frågor som gäller viktiga samhällsfunktioner. Vi
har pekat ut public service, spelmonopol och postverksamhet. Det finns ett
allmänt intresse inom de områdena, inte på det viset att lagtinget ska blanda
sig i det operativa ansvaret men lagtinget ska kunna säga till när övergripande riktlinjer dras upp.
När det gäller de olika utskotten, t.ex. lag- och kulturutskottet, så sker det
inte några större ändringar. Vi föreslår att körkort och andra trafiktillstånd
lämpligen hör samman med allmän ordning och säkerhet. Därmed är det områden som borde behandlas av lag- och kulturutskottet som har hand om allmän ordning och säkerhet. När det gäller finans- och näringsutskottet så döper vi om trafik till infrastruktur.
I nu gällande arbetsordning finns en lång paragraf om finans- och näringsutskottet och dess ansvar över tjänstekollektivavtal. Nu föreslår vi en helt
egen paragraf för utskottsbehandling av tjänstekollektivavtal. Innehållsmässigt är det inte några större ändringar till den delen. Det är bara för att tydliggöra hur tjänstekollektivavtal hanteras och att man tydliggör att det är finansoch näringsutskottet som hanterar frågorna för hela lagtingets räkning.
Jag var tidigare inne på justeringsutskottet. Justeringsutskottet kan avskaffas och då ankommer det på lagtingets kansli att sköta justeringen av lagtingets protokoll och lagar.
När det gäller frågestunden så har vi föreslagit att den ska avbyråkratiseras. Idag har vi ett system där man förhand ska meddela lagtingets kansli dagen innan om man ska ställa en fråga. Nu föreslår vi att det är fritt fram att
ställa frågor på frågestunden men på ett sådant sätt att talmanskonferensen
kan göra ett regelverk här om så behövs.
Talmanskonferensen får också möjlighet att införa tidsbegränsningar av
anföranden vilket har diskuterats ganska mycket. Vi införde ett nytt system
där vi kortade ner anförandena. Det är inte tvingande, utan det är en rekommenderad taltid. Om och när den här arbetsordningen går igenom så är det
talmanskonferensen som närmare kan föreslå och besluta om tidsbegränsningar.
När det gäller frånvaro så tydliggör vi att när man anmäler frånvaro så gör
man det för hela lagtingsveckan. Idag fungerar det ofta så att man bara anmäla frånvaro från plenum. De facto innefattar vår arbetsvecka också utskottsdagarna. Är man borta från plenum så är man borta hela veckan.
Föredragningslistan för plenum kommer att ändras. Bordläggning kommer
att tas bort. Nu kommer alla ärenden att antecknas för kännedom både när
det är en framställning och ett betänkande. Vi skiljer alltså åt för kännedom
och bordläggning. Idag när ett betänkande kommer på bordet så bordläggs
det första gången, men nu kommer alla ärenden som blir nya för diskussion
för kännedom. Bordläggning blir det sedan när vi verkligen bordlägger ett
ärende.
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Ytterligare en viktig sak handlar om offentlighet i utskotten vilket vi har
diskuterat en hel del. Det finns en ganska klar uppfattning i lagtinget om att
handlingar och diskussioner i utskotten förs bakom lyckta dörrar eftersom
utskottsbehandlingar inte är offentliga. Men ofta berättar man ändå i salen
vad som sägs. Det är väldigt viktigt att vi kommer ihåg det här. Man ska fritt
kunna komma till ett utskott och berätta om olika saker utan att man ska
känna att man blir torgförd sedan i den allmänna debatten. Därför tydliggör
vi att utskottens beslut blir offentliga så fort klubban har fallit. Då kan också
utskottet besluta om att handlingar som ligger till grund, dvs. när sakkunniga
hörs i utskotten så lämnar de ofta över papper, också blir offentliga om den
som har lämnat uppgifterna är införstådd i det. Det är väldigt viktigt att så
mycket som möjligt ska vara offentligt och tillgängligt för allmänheten och
även tillgängligt för efterkommande processer. Särskilt när det gäller lagstiftningsärenden är det bra om man längre fram kan gå tillbaka och titta på de
handlingar som ligger till grund för lagen. Det ska vara största möjliga offentlighet men med respekt tagen till dem som blir hörda i utskotten. Man ska
känna att man ska kunna prata ganska fritt i utskotten.
Det finns väldigt många andra förtydliganden som jag inte behöver gå in
på. Tack.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, talman! Först ett tack till vtm Eriksson för presentationen av talmanskonferensens förslag som i sin helhet bygger på arbetsgruppens
förslag. Stort tack även för insatsen som ordförande för gruppen, även
om vi har förlitat oss oerhört mycket på lagtingsdirektören även i denna
fråga.
Jag välkomnar en debatt i den här frågan. Jag ser att många har begärt ordet, det är bra. Det är viktigt att vi till det nya lagtingets lämnar
ett regelverk som man kan leva med. Vi som kommer att lämna det här
lagtinget, i alla fall en del av oss, i slutet av den här mandatperioden vet
att vi har haft ett särskilt irritationsmoment med oss. Det är utskotten;
strukturen och arbetsmängden. Det är inte så roligt att från enskilda
medlemmar från utskott få höra att de inte kan tänka sig att fortsätta att
jobba inom utskotten på grund av arbetsbördan. Det här är någonting
som även det nya lagtinget måste fundera på. Hur ska man få det här att
fungera?
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Det har diskuterats. Dels diskuterade vi det när vi jobbade med
lagtingsordningen men också nu. Blir situationen på det viset att det blir
väldigt mycket ärenden inom ett utskott så då har lagtinget möjlighet att
tillsätta ett ytterligare utskott för vissa områden. Talmanskonferensen
ges också möjligheten att bättre fördela arbetsbörda för utskotten och
det kommer också att underlätta.
Utskottsstrukturen med tre utskott slog vi fast i samband med lagtingsordningen. Jag tror nog att det är ett bra sätt att jobba på bara man
sedan lite kan parera det.
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Ltl Harry Jansson, replik

Talman! Jag tror också att det är en framgång och att vi får en ökad flexibilitet. Det är viktigt för alla i salen att förstå att lagtingsordningen är
en lag. Det är lagtingsordningen som sätter ribban.
När det gäller den nya 17 § sista momentet om att landskapsregeringen bör informera det åländska samhället om grundläggande frågor så är
det viktigt att komma ihåg att det här är ingenting som kommer att
tvinga landskapsregeringen att informera. Det är fortfarande landskapsregeringen som bedömer om det är viktigt med tanke på varje enskild
fråga, t.ex. till public service, om man vill föra diskussionen till lagtinget.
Talmannen
Tiden är ute!
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Utskotten och lagtinget ska självfallet inte blanda sig i den operativa verksamheten inom de här områdena. Men de har ett stort allmänt intresse. Diskussioner har förekommit om public service. Lagtinget, det folkvalda parlamentet, ska ha någonting att säga när det gäller övergripande riktlinjer i de frågorna. Alla de här tre områdena har ett
stort samhällsintresse.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Tack för ert anförande med många klargöranden.
Jag har dock bara en fråga till vtm Viveka Eriksson. Det gäller sjukfrånvaron. Jag förstod inte riktigt. Om jag är sjuk på måndag och anmäler frånvaro, hur kan jag ändå vara sjuk hela veckan om jag är frisk på
tisdagen? Då kommer jag väl på jobb.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag uttryckte mig inte tillräckligt klart. Är man borta hela veckan, om man är bortrest eller sjuk hela veckan, då bör man också sjukanmäla sig eller anmäla frånvaro för hela den tiden. Praxis har ändå
varit att anmäla sin frånvaro endast till plenidagarna, trots att man
kanske också har varit frånvarande tisdag, torsdag och fredag. Därför
vill vi tydliggöra att om man är borta så är man borta också ifrån utskottsdagarna. Men om man är på plats då är man ju inte frånvarande.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack för detta förtydligande. Vi har ju ersättare i utskotten och man har
en skyldighet att kontakta dem om man är borta.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Igge Holmberg, replik

Jag är inne på samma sak som ltl Sara Kemetter. Jag sitter de facto inte
längre i något utskott sedan jag byttes från BSPC och det finns även ett
par andra ledamöter som inte sitter i utskott. Om vi anmäler oss frånva-
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rande från ett plenum så kan vi ju inte anmäla oss frånvarande från ett
utskott och arbetsuppgifter som vi inte har.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Diskussionen har varit den att är man borta måndag och onsdag så är man väl rimligen också borta på tisdag. Det är orsaken. Man
ska alltid finnas till lagtingets förfogande under pleniperioderna. Om
man är bortrest så behöver man anmäla att man är bortrest.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torbjörn Eliasson

Tack, fru talman! Tack vtm Eriksson för en bra presentation av förslaget till
ny arbetsordning. Det är ett förslag som är riktigt bra på de allra flesta punkter. Man föreslår reparation av de buggar som fanns sedan detta tillkom för
ett antal år sedan.
Jag tycker att det finns en brist och den bristen gäller både arbetsordningen och lagtingsordningen. Det saknas ett näringsutskott. Jag tillhör dem,
kanske i minoritet, av lagtingsledamöterna som inte är helt nöjda med den
nya formen för lagtingets utskottsindelning. En förändring var påkallad och
avsikterna var säkert goda när man minskade antalet utskott genom fusioner
men ingreppet blev lite för drastiskt.
Idag har vi facit i hand. Arbetsfördelningen mellan utskotten är för ojämn
och viktiga politikområden hinner inte täckas in på samma noggranna sätt
som innan reformen, enligt mitt förmenande. Enligt min åsikt får näringslivsfrågorna inte den tid och uppmärksamhet som de förtjänar.
Jag tänker framför allt på finans- och näringsutskottet som överbelastades
med uppgifter och allt sedan reformen haft en övertung arbetssituation. Jag
är säker på att detta utskott suttit överlägset flest timmar i möten för att
kunna leverera betänkanden till lagtinget. Det som inte går att mäta är hur
den överstora arbetsuppgiften påverkat utskottets möjligheter att gå på djupet i alla behandlingar, inte heller vad utskottet tvingats lämna obehandlat.
Hur kommer det att gå med t.ex. alla motioner som har lämnats in?
Fru talman! Det här känner nog alla i denna församling till. Talmanskonferensen har nu gjort ett försök att korrigera obalansen bland annat genom två
nya paragrafer, 17 och 23: Jag citerar från detaljmotiveringarna 23 §: ”Enligt
den nya lagtingsordningen kan lagtinget tillsätta ytterligare utskott och enligt § 12 (bör nog vara § 20) ankommer det på talmanskonferensen att
väcka förslag om tillsättande av sådana ytterliga utskott. Föreslås nu att
det i arbetsordningen intas en bestämmelse enligt vilken det samtidigt ska
bestämmas vilka utskottens uppgifter är, hur många ledamöter samt ersättare utskottet ska ha samt för vilken tid utskottet tillsätts”.
Här har alltså framtida lagting möjlighet att tillsätta exempelvis ett näringsutskott, för kanske sex månader eller kanske 1 år eller kanske 4 år, om
det skulle finnas behov och känns viktigt.
Bästa kolleger, ni hör väl hur ”kolligt” det låter. Åland förtjänar bättre,
Ålands lagting ska ha ett näringsutskott och det ska stå inskrivet i lagen!
Varför hävdar sig Åland så bra trots att det är dåliga tider? Varför har
Åland så hög levnadsstandard och så låg arbetslöshet trots att vi lever på en
liten plats mitt i havet? Varför är vår sysselsättningsgrad så hög i jämförelse
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med andras? Varför är vi intressanta och varför vill människor från världens
alla hörn flytta till Åland och bo och jobba här?
Ja, säkert därför att det är en underbar plats i världen på många olika sätt,
säkert också därför att det känns tryggt att leva och bo på Åland. Men kanske
ändå, mest av allt, för att vi har ett piggt och kreativt näringsliv som alltid ser
nya möjligheter och söker och finner nya väger. Det är, bästa kolleger, motorn i vårt samhälle. Entreprenörerna och företagen skapar arbetsplatserna,
exportintäkterna och skatteinkomsterna. Utan ett växande näringsliv skulle
inte Åland vara det vi är idag och utan god jordmån för företagande kommer
vi inte att kunna hålla ställningarna. Så är det, och just därför behövs en bra
näringspolitik och ett stort engagemang också från lagtinget.
Med tanke på Ålandskommittén och kampen om större behörighet så behöver självklart samhällets motor uppmärksamhet i lagtinget, ett näringsutskott.
Fru talman! Jag hävdar att det är ofördelaktigt för självstyrande Åland att
inte ha ett näringsutskott. Ett näringsutskott som har tid att hantera alla viktiga näringslivsfrågor och näringspolitiken. Ett näringsutskott som kan jobba
med forsknings- och framtidsfrågor, inom sjöfart, livsmedelskluster, IT, turism, finans, industri med mera, med mera. Vi behöver ett näringsutskott som
håller offentliga utfrågningar till exempel angående vindkraft och framtidens
drivmedel. Åland är ju som konstaterats många gånger ett utmärkt testområde. Vi behöver ett näringsutskott som kan ta sig an sjöfartens problem och
möjligheter och söka politiska lösningar som öppnar nya dörrar in i framtiden. Vi behöver ett näringsutskott som har tid att samarbeta med livsmedelsklustret som också är en av Ålands framtids näringar. Vi behöver ett näringsutskott som anordnar öppna seminarier om näringslivets möjligheter inom
miljöteknik och IT, med mera, med mera. Jag kan göra listan lång, men slutar
här.
Fru talman! Jag hävdar bestämt att Ålands lagting ska ha ett näringsutskott, att FNU blir FU och att näringsutskottet blir NU! Centerns lagtingsgrupp tycker som jag. Jag hoppas att det finns fler här i salen som tycker lika.
Det vill säga att lagtings- och arbetsordningarna ska inkludera ett näringsutskott. Tack för ordet, fru talman!
Annette Holmberg-Jansson, replik

Tack, talman! Jag vill visa mitt understöd till ltl Eliasson. Jag tycker att
det är helt rätt. Som medlem i finans- och näringsutskottet har jag flera
gånger påtalat att det känns som om vi bara bromsar och aldrig gasar.
Det är finans som står främst och näring får stå tillbaka. Vi lyfte bland
annat den här frågan när vi från finansutskottet var på besök på Färöarna. De sade samma sak; ”hur kan ni ha ett finans- och näringsutskott
tillsammans? Hur kan ni då driva näringen framåt när ni samtidigt hela
tiden måste hålla tillbaka?”
Jag tackar för ltl Eliassons inlägg, jag tycker att det var bra.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Jag tackar jättemycket för det stödet. Det är sant som
ltl Holmberg Jansson sade, man måste kunna bromsa och gasa inom vår
ekonomi. Det blir ett visst problem när man har dessa utskott tillsammans. Jag har ju lång erfarenhet från finansutskottet. Jag har varit med
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i finansutskottet från 2003 när jag började i lagtinget. Jag var också med
ganska aktivt som ersättare de två första åren av den här perioden. Jag
märkte en klar skillnad.
Annette Holmberg-Jansson, replik

Tack, talman! Jag vet att ltl Petri Carlsson har fört diskussioner om att
inrätta ett närings- och miljöutskott. Sociala frågor är ofta tunga och
kräver många tankar bakom innan man väl kommer till sak. Med tanke
på vår utveckling inom hållbarhet så kanske näring och miljö skulle vara
bättre än social och miljö. Jag tror det i alla fall. Vad tror ltl Eliasson?
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Jag måste fundera på den saken. Jag tackar i varje fall
för det stöd jag har fått för det som jag har sagt här idag och det står jag
för.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Nu diskuterar vi arbetsordningen, vi har tagit lagtingsordningen redan. Även fast jag håller med om att näringslivet är motorn i det
åländska samhället så måste man ändå komma ihåg vad som är parlamentets uppgifter. Det är budget och lagstiftning. Vi har väldigt lite lagstiftning som berör näringsverksamhet. Det går ofta till social- och miljöutskottet eftersom det är EU-direktiv och sådana saker. Jag är ändå
lite förvånad. Jag menar att det finns alla möjligheter att föra en aktiv
näringspolitik genom landskapsregeringen, genom lagtingsgrupperna,
och genom de politiska partierna. Vi kan anordna seminarier ändå bara
det inte går igenom näringsutskottet.
Jag vill också peka på problem inom lag- och kulturutskottet. Där har
vi självstyrelsens alla pelare; vi har kulturfrågor, vi har utbildningsfrågor
och vi har ordning och säkerhet. Jag ogillar att vi nu här på slutrakan
ska mäta vem som har arbetat mest. Det tycker jag genuint illa om.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Tack ltl Katrin Sjögren. Jag tycker att ltl Sjögren tar i
lite mycket nu faktiskt. Jag pratade inte illa om några andra utskott. Jag
pratade bara om hur situationen är i finans- och näringsutskottet. Jag
konstaterar att vi har ett stort näringsliv som behöver all omvårdnad
som det kan få från landskapsregeringen och från lagtinget.
Jag vet också att lagtingsordningen är tagen. Jag konstaterade att det
rör också den. Det som jag säger här idag från den här talarstolen är hur
jag gärna ser att man hanterar frågan framöver. Man måste naturligtvis
ändra både i lagtingsordningen och i arbetsordningen. Jag ser det som
en brist att vi inte har ett näringsutskott. Om man frågar i Finland, Sverige eller var som helst om det behövs ett näringsutskott i riksdagen så
tror jag att svaret är ja.
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Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag tycker att centerns gruppanförande nu underkänner hela
näringspolitiken som man har varit med och bedrivit under fyra år. När
man sitter i landskapsregeringen har man alla verktyg i verktygsboxen.
Jag tror mig också veta att näringslivet har sin egen verksamhet. De
är gladare ju mindre politikerna petar i näringslivet. Det gäller att ge
förutsättningar för näringslivet och att stimulera. Jag tror inte att man
är så jätteintresserad av långa politiska klåfingrigheter. Avbyråkratisera,
ge förutsättningar, stimulera och visa ett intresse, det finns alla möjligheter att göra det redan idag.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Jag känner inte riktigt igen ltl Sjögren och hennes resonemang. Det handlar inte om att peta eller vara klåfingrig. Jag förstår
mig inte på det här.
Bara att ha ett näringsutskott signalerar ju att man är intresserad av
den här frågan. Det går att utveckla. Det är mycket som man kan göra i
ett näringsutskott. Jag nämnde t.ex. öppna utfrågningar och seminarier
osv. I ett näringsutskott koncentrerar man sig till hundra procent på näringslivsfrågorna, vilket nuvarande finans- och näringsutskott inte orkar
och mäktar med. Det är sanningen, det är jag övertygad om.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Nu har vi en remissdebatt om arbetsordningen. I arbetsordningen bestämmer vi inte vilka utskott som ska finnas i lagtinget. Det
gjorde vi i lagtingsordningen. Centergruppen var med i arbetsgruppen i
talmanskonferensen, i lag- och kulturutskottet och bestämde att vi
skulle ha tre utskott.
Näringspolitiken är viktig, men nu för man in den här diskussionen
på fel ställe. Man borde då ha drivit detta i lagtingsordningen. Vad är nu
ltl Eliassons förslag? Vad ska lag- och kulturutskottet nu göra eftersom
det här är en remiss med uppmaning till utskottet att agera?
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Det ju förhoppningsvis aldrig för sent att inse att det
man har gjort kanske inte var riktigt rätt. Jag anser att det här är min
sista chans att tala om den här frågan. Jag kan inte göra någonting åt
det. Jag vet att lagtingsordningen då måste ändras och nu pratar vi om
arbetsordningen. Jag känner till allt detta, men jag ville inte låta det här
vara osagt. Jag tror att man måste se till att man igen får ett näringsutskott i Ålands lagting. Jag tror på det. Det är inte bara min rättighet utan
min skyldighet att säga det nu.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! När det gäller det nya förslaget till arbetsordningen och också
det gamla så sägs det att vi ska hålla inom de ramar som ett ärende ger.
Det här ärendet, arbetsordningen, ger oss de ramarna att vi inom lagtingsordningens ramar kan göra vissa konkretiseringar. Vi kan inte gå in
och börja ändra på utskottsstrukturen nu. Därför tycker jag, fru talman,
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att vi nu är lite på sidan om ärendet. Vi borde hålla oss till det som vi
kan jobba vidare med. Sedan i framtiden får man öppna upp lagtingsordningen och man får göra om hela processen.
När det gäller arbetsbördan i de olika utskotten så är det väldigt
ojämnt. Ibland har lag- och kulturutskottet mera arbete, ibland har social- och miljöutskottet mera arbete och ibland har finans- och näringsutskottet mera arbete. Därför har vi nu i det här förslaget sagt att man ska
kunna fördela om arbetsbördan. Vi har också pekat på att det finns möjligheter att tillsätta ytterligare utskott för t.ex. näringspolitiken.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Javisst, vtm Eriksson, och detta är jättebra. Jag började mitt anförande med att säga att man har gjort många fina bra förändringar. Men jag saknade den här förändringen. Att jag inte skulle få
prata om det här har jag svårt att tro eftersom jag citerade detaljmotiveringen från 23 § som just handlar om de här frågorna. Jag nämnde
att det här också berör lagtingsordningen. Jag har inte diskuterat lagtingsordningen utan jag håller mig till förslaget till ny arbetsordning.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Vtm Viveka Eriksson sade mycket av det som jag tänkte säga. Nu pratar
vi de facto om arbetsordningen. Vi skjuter det åt sidan och försöker analysera vad ltl Eliasson säger. Han efterlyser mera näringspolitiskt fokus,
vilket jag tycker att är väldigt bra. Jag försöker ta fasta på det positiva.
Ltl Eliasson säger att vi ska ha ett näringsutskott och räknar upp arbetsuppgifter. Man ska sköta seminarier, utbildning, kunskap och diskussioner. Det här är ju väldigt långt näringsministerns och näringsavdelningens arbetsuppgifter såsom jag ser det. Visst framkommer det ju
mellan raderna att man inte är nöjd med den näringspolitik som man
själv ifrån centerns sida har stått bakom.
Ltl Eliasson, jag är den första att hålla med om att arbetsbelastningen
kanske blev ojämn, men det handlar nog mer om ledamöterna i utskotten än strukturen. Här kan man arbeta hela dagarna om man vill eller
man kan läsa tidningar i tidningsrummet och man vill det. Det valet gör
man själv.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Jovisst, det är klart att det är näringsministern och regeringen som hanterar de här frågorna på regeringsnivå men de ska
också finnas i lagtinget eller i en riksdag. Näringsfrågorna finns i alla
andra riksdagar och därför bör de också finnas här. Vad håller Ålandskommittén på med nu? Ja, att få över så mycket ny behörighet som möjligt till Åland. Då tror jag att det kommer att behövas ett näringsutskott.
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Det är min övertygelse. Vissa här i salen ruskar på huvudet och det må
ni gärna göra. Det här är min åsikt och jag framför den.
Ltl Anders Eriksson, replik

Eftersom föregående replikställare sade mycket av det som jag tänkte
säga så kom jag inte riktigt fram till pudelns kärna. Jag håller med om
att vi ska fokusera på det positiva. Jag håller med om att man behöver
ett betydligt starkare näringspolitiskt fokus än vad vi har haft hittills om
vi ska behålla vår välfärd och klara av de sociala utmaningar som vi står
inför. Det håller jag absolut med om.
Jag var med i den allra första gruppen som faktiskt utmejslade den
här utskottsstrukturen så jag tar mitt ansvar. Jag gick med på det här av
en enda anledning, som vi alla var överens om märkväl, att Lex Gunnar
och ersättarna som de facto inte har tillräckligt folkligt stöd skulle tas
bort. Det var grundtanken. Ministrarna skulle vara här i salen men inte
sitta i utskotten och därför måste vi bygga om utskottsstrukturen. Sedan
blev det som det ofta blir när vi gör åländska reformer, vi fick bara
nackdelarna. Det var en nackdel, det håller jag med Eliasson om, att näringsfrågorna fick en alltför undanskymd roll. Jag varnade för att föra
ihop finans och näring för det kan gå så att näringsfrågorna blir på undantag och så har de blivit. Det är detta som jag uppfattar att ltl Eliasson
ville säga.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, ltl Eriksson. Jag kan konstatera att just i den frågan som jag hade
upp i mitt anförande så är vi rörande överens. Är det så att man gör en
förändring och konstaterar att allt kanske inte riktigt blev så som vi
tänkte då måste man ha en politisk beredskap att ändra sig, säga vad vi
gjorde fel, säga att så här borde vi inte ha gjort och så ändrar man det. I
ett av mina sista anföranden ville jag framföra att jag hoppas att lagtinget kommer att se till att vi får ett näringsutskott för Åland är värt
det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mika Nordberg, replik

Fru talman! Jag har haft förmånen att sitta i finans- och näringsutskottet som viceordförande i snart fyra år. Det slog mig precis att jag just
skrev på mitt papper; vad är utskottets uppgift? Enligt mig är det en väsentlig fråga. Jag har kommit fram till att vi idkar parlamentarism här.
Det finns x antal partier som utgör en majoritet i lagtinget, de väljer en
regering, de väljer ministrar och det är de som kommer med lagförslagen som behandlas utskottena. Lagförslagen har redan varit på remiss
till de politiska partierna och de har gått på remiss till intresseorganisationer. Det betyder att de här lagförslagen är förankrade politiskt. Det
borde det inte hysa något tvivel om. Det är lagstiftningsmekanismen.
Har man kommit ihåg alla paragrafer? Är det här rätt och riktigt? Det är
väl det som utskottena ska jobba med och inte ändra på det politiska innehållet i de lagförslag som kommer. Men jag kanske har missförstått
min roll under de här fyra åren?
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Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Jag har ingen kommentar till det. Jag vet inte hur jag ska kommentera
det faktiskt. Jag är ledsen ltl Nordberg.
Ltl Mika Nordberg, replik

Fru talman! Under mina utskottsmöten har jag många gånger suttit och
funderat när vi har en massa höranden. Många höranden tar av sin privata arbetstid och tid från andra uppgifter som de skulle kunna göra.
Hörandena kommer till utskottet i tron att det som de säger kommer att
ändra på lagstiftningen. Jag har väldigt svårt att tänka mig att när hela
processen gått så långt och man ska kontrollera om det är möjligt att
göra så här så ska vi politiskt sedan börja ändra. Hur skulle det se ut om
man skulle jobba så i alla utskott? Det skulle bli ett enda virrvarr av
alltihop. Jag tror att man måste backa och titta på vad som är utskottens
uppgifter i grunden.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Nu tror jag att jag förstår vad ltl Nordberg åsyftar. Det
handlar alltså om processen med det här förslaget. När det gäller just utskottsfördelningen och även vissa andra detaljer som jag inte tog upp i
mitt anförande och när det gäller sammanföringen av finans- och näringsutskottet så har jag faktiskt alltid haft den åsikten och även framfört den. Jag har också suttit i regeringsmajoriteter hela tiden. Ni vet
alla att man inte alltid håller med till hundra procent om de förslag som
ges och klubbas. Nu ville jag i varje fall säga till vad jag tycker om den
här frågan.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Sent ska syndaren vakna. Efter cirka 1 415 dagar av lagtingsmandatet, 45 dagar före vi ska sluta, vill centern diskutera näringspolitik i det här udda ämnet där beslutet redan är fattat långt tidigare.
Jag inser behovet. Man känner sig antagligen lite pressad över att man
inte har kunnat föra en konstruktiv näringspolitik. Man känner sig lite
skakad av det faktumet.
Finans- och näringsutskottet har jobbat mycket med finansiella frågor. Jag håller också med om att det finns ett stort behov av att diskutera näringspolitik i framtiden. Men vi har ändå diskuterat ganska
mycket näringspolitik. Vi har haft ämnet tillväxt som tema i samband
med många budgetar. Vi har hört många näringslivsrepresentanter. Vi
hade en skogsbrukslagstiftning där vi på liberalernas förslag hade ett
öppet hörande och hörde hela näringen. Märkväl, det var liberalerna
som föreslog ett öppet hörande, inte centern.
Inom de ramar och den tid vi haft så har vi försökt göra vårt bästa.
Talmannen
Tiden är ute!
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Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Den första delen av ltl Perämaas replik lämnar vi därhän, den kommenterar jag inte, om syndaren och annat.
I slutet av repliken håller faktiskt ltl Perämaa med om att vi gärna kan
satsa och fokusera mera på näringslivsfrågor samt att det kanske inte
har funnits tillräckligt med utrymme för de frågorna i nuvarande finansoch näringsutskottet. Tack för det.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det finns heller inte alltid tillräckligt med tid för att behandla de finansiella frågorna såsom de ska behandlas. Arbetet blir lättare ju bättre beredning av ärendena. Jag upprepar, det hörandet om
näringspolitik som vi hade, där kom förslaget inte ifrån centern utan
ifrån mitt eget parti. Vi har hört många näringslivsrepresentanter.
Håll nu lite med om öppningen av min replik. Att nu 45 dagar före
slutet försöka prata om näringspolitik i det här ämnet, som inte riktigt
hör hemma här när vi har tillbringat 1 415 dagar tidigare med möjlighet
att diskutera näringspolitik hur mycket som helst, det känns något sent
från centern.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Jag tycker faktiskt att ltl Perämaas parti ofta, nu och
då, kommer med väldigt goda idéer och synpunkter. Visst! Det är så som
det ska fungera här. Oppositionen och regeringen ska kunna samarbeta,
först då kan vi nå riktigt goda resultat.
Det som ltl Perämaa sade i sin replik här var intressant. Att det inte
heller alla gånger finns tillräckligt med utrymme att diskutera finansiella
frågor. Vad drar vi för slutsatser av detta? Ja om vi separerar de här två
områdena till ett finansutskott som koncentrerar sig på finansiella frågor och ett näringsutskott som koncentrerar sig på näringsfrågor då
kommer båda att ha tid.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Jag har suttit med i arbetsgruppen för lagtingsordningen och arbetsordningen. Visst har man varit betänksam att ha dessa
tre stora utskott. Jag gick med på detta delvis för att talmanskonferensen har den nya möjligheten att omfördela arbetet om finansutskottet
blir väldigt betungande. Då kan man bilda ett näringsutskott eller så kan
man omfördela vissa ärenden till ett annat utskott.
Jag förstår inte ltl Eliasson, som är en klok karl, när han säger att centergruppen står bakom näringsutskott. Centern har haft en representant
i Harry Jansson i arbetsgruppen. Åtminstone när jag har varit närvarande så har jag inte hört att ltl Jansson skulle ha sagt att han vill ha ett
fristående näringsutskott. Om ltl Eliasson vill ha ett näringsutskott så är
det helt okej, men när han säger centergruppen vill det så blir jag lite betänksam för ltl Harry Jansson har inte sagt det.
Talmannen
Tiden är ute!
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Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Jag konstaterade i mitt anförande att man kommer
med många bra förslag för att ta bort de här buggarna. Man kan omfördela ärenden och man utse ett utskott för en viss tid med ett antal medlemmar. Jag anser att det inte håller när det gäller näringspolitiken, då
ska det finnas ett näringsutskott. Det ska finnas ett näringsutskott i min
värld!
När det gäller centern och centers åsikter så berättade vad jag skulle
säga idag och min grupp står bakom ett näringsutskott.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Jag vet inte riktigt hur jag ska tolka det där? Tycker
man som medlem i regeringspartiet att man inte har skött näringspolitiken i landskapsregeringen tillräckligt noga så att man vill ha någon sorts
förlåtelse från näringslivet nu i efterhand och påstå att man vill ha ett
fristående näringsutskott? Jag vet inte hur jag ska tolka det här? Centern har haft representation i arbetsgruppen. Jag har inte hört att det
har kommit något förslag om ett fristående näringsutskott. Jag anser att
man kan göra omfördelningar och avlasta finansutskottet så att man kan
sköta näringspolitiken också. Vi har redan nämnt trafik och säkerhet.
Att nu i den här turordningen börja ta upp det här alternativet när det
gäller att skapa ett näringsutskott så finns möjligheten i förslaget i arbetsordningen att göra det om behoven påkallar det. Jag tycker inte att
man ska gå tillbaka och riva ner alltihop. Lagtingsordningen är fastslagen.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Jovisst, den möjligheten finns. Det är bra och tur att
åtminstone den möjligheten finns.
Lägg märke till att jag inte har föreslagit någon återremiss av det här
ärendet. Jag har pratat om hur jag tycker att det bör se ut i framtiden
och att det bör åtgärdas så fort som möjligt. Jag hoppas och tror att man
så småningom kommer att inse att det behövs ett näringsutskott. Vi kan
inte göra de här ändringarna nu. Se det som en vision eller vad som
helst, en from önskan från min sida.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Jag håller med ltl Eliasson om betydelsen av näringslivet och hur viktigt
det är. Jag har nu suttit med i finansutskottet i snart fyra år. Utskottet
har behandlat alla de frågor som har kommit till utskottet. Majoriteten
av det som har diskuterats är finansiella frågor. Vem bestämmer vilka
ärenden som förs till utskottet? På något sätt känns det som om man
skulle behöva en lite bredare analys och diskussion för att vi ska ge tillräcklig uppmärksamhet på näringslivsfrågor. Utskottet är en aspekt av
det hela, men vem avgör vad som kommer till utskottet? Det är kanske
där som nyckeln ligger.
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Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Tack, ltl Fogelström, vi kanske har startat den debatten nu då, för den behövs.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Roger Slotte, replik

Fru talman! Det har varit en intressant debatt i den här frågan. Jag håller med Torbjörn Eliasson om att vi behöver ett näringsutskott. I sammanhanget funderade jag också på om det skulle vara till fördel att man
hade färre antal medlemmar i utskotten. Nu har man sju medlemmar i
utskotten. Under den föregående perioden, när det fanns ett näringsutskott och flera utskott, då hade vi fem ledamöter i utskotten. Då kanske
man arbetar effektivare, jag vet inte? Det är någonting att fundera på.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Jag hinner inte gå in på att fundera kring detta nu. Nu
diskuterar vi arbetsordningen.
En sak som jag tror att skulle vara en fördel om man skulle tillsätta ett
näringsutskott, det är att samtliga 30 ledamöter i detta lagting skulle få
möjlighet att få en ordinarie utskottsplats. Det är viktigt. Jag har inte
haft en ordinarie plats under den här perioden och det upplever jag som
en brist.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Innan diskussionen går vidare vill talmannen informera om att vi kommer att göra en
omfördelning i listan. Efter ärende nummer 1 kommer vi att ta upp ärende nummer 4.
Ärendena nummer 2 och 3 kommer efter ärende nummer 7.
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Efter den här sista omgången känns det lite svårt att återvända
till själva ärendet. Jag förstår inte att talmannen överhuvudtaget tillät att den
här diskussionen fick pågå så här länge, men det har kanske en politisk förklaring. Det är bra att vi har fria och öppna diskussioner men den här sista
diskussionen var fullkomligt onödig eftersom det som ltl Eliasson efterlyste
inte kan behandlas i utskottet, möjligen då som en kläm. Vid närmare eftertanke så förstår jag att det är det stora politiska arvet som vi ska ta emot efter
ltl Eliassons perioder här lagtinget och det tackar vi för.
Jag kan då parera med att i samma anda tycka att vi borde ha ett musikutskott. Det är nämligen så att Åland har extremt framgångsrika operasångare i
relation till sitt befolkningsunderlag. Vi skulle på sätt och vis kunna bli
världsledande och få en fantastisk berättelse som ltl Jörgen Pettersson brukar
tala om. Den lilla ön med de fantastiska sångarna. Men nu finns det inte tid
att diskutera sådant här i lag- och kulturutskottet. På samma sätt som i finans- och näringsutskottet så tror jag inte att de har tid med det. Men så
skulle jag vilja att lagtinget utvecklades, med ett musikutskott. Musikindustrin är en av de mest lukrativa. Operan växer, tillväxten är enorm. Det här
säger jag bara för att illustrera att vi kan alla tycka allt möjligt. Vi kan önska
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och vi kan drömma men vi måste kunna se till helheten och vara någorlunda
effektiva.
Strukturen som vi nu har på utskotten är nog bra. Dessutom ska vi komma
ihåg, och det saknar jag här pappret, att vi lever i ett parlamentariskt system.
Jag har lite förundrat mig över speciellt finans- och näringsutskottets sätt att
jobba. Som ltl Nordberg sade här så kallar man in massor med folk för att
höra dem och de tar det naturligtvis allvarligt på det och har synpunkter och
önskemål. De blir naturligtvis besvikna när det parlamentariska systemet
förutsätter att majoriteten i stort sett följer det som regeringen föreslår. Vi
har ju godtagit ett sådant system. Det är inte meningen att majoriteten ska
peta i alla detaljer. Parlamentarismen fungerar mera som ett forum för oppositionen både i plenum och i utskotten. Ovana politiker vill ju vara vänliga
och demokratiska och allt ska diskuteras i detalj även om det egentligen inte
leder till någonting.
Det parlamentariska synsättet och det system vi har kräver ganska mycket
frihet och utrymme och det tycker jag att många av de här förslagen inte riktigt följer. Det är mycket om det ska vara kontroller och bedömningar. Talmanskonferensen, där alla har representanter, ska nu plötsligt bli någon sorts
”överjag” här när det gäller hur, när och nästan med vem som vi ska få diskutera med i salen. Jag tycker att hela den här reformen andas en massa detaljstyrningar som inte hör hemma i ett parlamentariskt system.
Vår representant i den arbetsgrupp som har tagit fram det här var bortrest
i samband med talmanskonferensens behandling. Han hade en reservation.
På grund av att han var borta, även om han hade anmält det, så kunde reservationen tydligen inte godkännas, antagligen på några formella grunder. Men
med lite god vilja och parlamentarisk frihet så hade man kunnat godkänna
den också. Den reservationen syns nu inte i det här arbetet så vi kommer att
aktualisera den igen i utskottet. Tyvärr upplever jag att vi har haft en utveckling nu här att debatten ska snävas av. Det ska bli mera regler, det ska bli
mera bedömningar av något organ, framförallt av talmanskonferensen, om
hur debatten ska föras och helst ska den inte TV-sändas för då kan den avslöjas hurdan den är. Demokratin har inte utvecklats under den här perioden.
Vad stod det då i reservationen? Den handlar framförallt om subsidiaritetsprincipen och det kapitel som gäller EU-ärenden och det tycker jag att utskottet skulle titta närmare på. Vi har idag ett system som gör att parlamentets kontroll inte fungerar av varken de föreslagna rättsakterna från EU eller
de som har tagits.
Subsidaritetskontrollen tillkom för att nationella parlament skulle ha inflytande över kommissionens arbete med att ta fram olika rättsakter. Parlamenten har inte varit så intresserade, framförallt inte deras tjänstemän, för det
betyder ju ganska mycket nya arbetsuppgifter. Men när det kommer lagar hit
från EU och man säger att här gick det nog för långt, här borde subsidiaritetsprincipen ha iakttagits, så då är det för sent. Den parlamentariska kontrollen ska ske via subsidiaritetsmekanismen. Den har aldrig utvecklats här i
vårt lagting. Jag har en gång använt mig av den och det var ganska roligt att
se att det också på den finländska sidan fanns sådana som hade reagerat på
samma sak. Det betyder ganska mycket extra arbete. Nu är det ingen riktigt
som ansvarar för det här.
Nu föreslås i arbetsordningen att ledamöterna inte längre ska få den här
informationen, utan bara de som sitter i självstyrelsepolitiska nämnden och
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det ser jag inte som någon större framgång. Vtm Viveka Eriksson sade att alla
partier är representerade i självstyrelsepolitiska nämnden så på det sättet
fungerar det. Men i praktiken fungerar det nog inte så. Ansvaret att reagera
på de olika förslagen till EU-lagstiftning måste nog på något sätt beredas antingen av tjänstemän vid lagtinget eller tillsammans med något organ. Då är
informationen och hur sållningen sker av de förslag som kommer in väldigt
viktig.
Jag har alltid ansett att självstyrelsepolitiska nämnden skulle vara central
vad gäller inte bara den här frågan utan alla andra EU-ärenden. När det är
aktuellt att besluta om olika EU-lagar så är det meningen att de ska gå till de
speciella utskott som de här ärendena berör. Det systemet fungerar inte heller.
Jag tycker att lagtingsledamöter som är kritiska mot EU inte ska säga så
hemskt mycket före de kommer upp med ett system där lagtingets alla utskott, inklusive självstyrelsepolitiska nämnden, bedriver en systematisk kontroll och politiskt tar ställning till och reagerar på förslagen till rättsakter från
EU. Socialdemokraterna är inte alls nöjda med förslaget till den här delen. Vi
kommer att ha andra förslag.
Subsidaritetskontrollen berör också delvis landskapsregeringen. Det finns
några andra punkter som berör landskapsregeringen. Vi har tyckt att det är
konstigt att inte landskapsregeringen har hörts överhuvudtaget i den här frågan. Man kör på bara och de ska rätta sig efter lagtingets önskemål. Det är
inte heller riktigt förenligt med de parlamentariska spelreglerna. Jag hoppas
att utskottet hör representanter för regeringen om ändring av arbetsordningen.
Frågan om hur vi ska anmäla vår frånvaro behöver nog utskottet titta närmare på. Det luktar riktigt öststatskontroll. Om man är borta på måndag och
onsdag, då är man nog säkert borta på tisdag också och det måste man anmäla. Den parlamentariska friheten ska nog vara större än så, fru talman. Det
här är inte någon folkskola där tjänstemän eller andra vid lagtingets kansli
ska pricka av var man är och när man kommer tillbaka osv. Detta måste rensas ut rejält. Tack, fru talman.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag beklagar detta med socialdemokraternas reservation. Det
stämmer. Det är talmanskonferensen som har tagit den, socialdemokraterna var inte där. Vi räknade helt enkelt med att socialdemokraterna
skulle ha alla möjligheter att föra fram sina synpunkter här och i utskottet. Jag hoppas att det ändå ska räcka till.
När ltl Sundback raljerar över talmanskonferensen och att det ska bli
något organ som står över lagtinget så tycker jag att det nästan är lite
nedvärderande av hela vår organisation. Vi har en organisation där olika
organ svarar för olika saker. Talmanskonferensen har på sitt bord att se
till att arbetet i lagtinget flyter på, på bästa möjliga sätt. Talmanskonferensen har en lista på vad som ligger på bordet. De flesta av de punkterna är sådana som föreslås för plenum. Alla partier är med i talmanskonferensen och kan påverka arbete i lagtinget.
Talmannen
Tiden är ute!
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Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Det var det som jag sade, vtm Viveka Eriksson, vår representant Christian Beijer hade meddelat att han på grund av en tjänsteresa inte kunde delta i talmanskonferensens arbete men han önskade
dock att hans reservation skulle beaktas. Reservationen ingick i alla fall i
det arbete som man hade utfört, men formellt ska det också påtas i detta
när man säger att det går inte för att man måste vara på plats. Att peta i
den här typen av detaljer passar inte ihop med den parlamentariska friheten. Vi är alla invalda här att representera våra väljare. Vi ska ha så
stor frihet som möjligt att sköta vårt uppdrag, inte låsas av talmanskonferensen eller andra som hela tiden ska begränsa friheten.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag tycker att det här börjar bli lite märkligt. I ett parlament
har man regelverk och organisation för att man ska få arbetet att flyta.
Ska man kasta allt detta överbord eller vad säger ltl Sundback?
När det gäller subsidaritetskontrollen så sade ledamoten själv att det
inte har fungerat. Subsidaritetskontrollen fungerar inte såsom vi har det
nu. Men då görs ett försök att få någon som ansvarar att det ska fungera.
När vi har haft ett delat ansvar så fungerade det inte. Nu får självstyrelsepolitiska nämnden ansvar för att bevaka frågorna och alla grupper har
möjlighet att agera och de här ärendena alltid kommer att anhängiggöras på lagtingets hemsida. Ärendena kommer att vara tillgängliga för oss
alla.
Ltl Barbro Sundback, replik

Alla parlament har inte så mycket regler. Jag tror att vtm Viveka Eriksson inte känner till det. Det kanske mest fria parlamentet finns i London. Titta på deras regelverk! Här ska vi inte ens få ge bifall ifrån bänken utan det är nu också reglerat. Allt som kan ges lite liv och temperament i debatten är borta. Vi ska sitta här som i skolbänkar, vilket det här
förslaget andas. Jag har inte sagt att vi ska kasta allt överbord. Jag tycker att man ska titta noggrannare på frånvaroregleringen.
Vi har olika syn på parlamentarism. Det ska fungera så fritt som möjligt tycker jag och ledamöterna ska vara så fria som möjligt att uttala sin
åsikt.
Ltl Danne Sundman

Fru talman! Även om det är sent att stiga tidigt upp så hade jag åsikter om det
här i remissen beträffande lagtingsordningen och utskottsstrukturen. Vi har
ju redan beslutat om det, men eftersom debatten tillåtits så vill jag gärna
kommentera detta med näringsutskott.
Det är lätt att hålla med ltl Eliasson när han mycket målande beskriver behovet av ett näringsutskott. Men det kan man också måla upp när det gäller
t.ex. miljön. Så länge det dör hundar i Flakaviken så borde vi kanske ha ett
miljöutskott. Så länge vi har stora utmaningar i socialpolitiken så borde vi ha
ett socialutskott som bara behandlar sociala frågor. Det är alltid ett gissel hur
vi ska prioritera våra begränsade resurser.
Under min tid i lagtinget har det från tid till annan varit väldigt stort fokus
på utbildning. Det har varit väldigt stort fokus på miljölagstiftning och det
har kommit stora paket.

23

När det gäller näringspolitiken så är det viktiga att näringslivet fungerar.
Man ska inte heller ha en övertro på näringspolitiken. Den ska skapa förutsättningar. Om vi ser på den här periodens näringspolitik så finns det ju stora
framgångar. Vi går ur den här perioden med en låg arbetslöshet. Det har
gjorts massor med investeringar under den här perioden. Näringslivet
blomstrar så det är inte problem just nu. Men det kan ju komma en sämre näringsminister efter post Karlström.
Det är viktigt att komma ihåg att lagtingets arbete i huvudsak är ärendedrivet. Det kommer ärenden ifrån dem som har rätt att initiera ärenden. Den
vanligaste är landskapsregeringen. Man måste komma ihåg att det som Eliasson sade, som var mycket bra, kräver att utskotten tar initiativ på andra sätt.
Det är kanske lite främmande för ett parlament. I samband med ett ärende
kan man ta initiativ till ett öppet hörande, vilket vi hörde här i en replikrunda.
Det viktiga är ändå att komma ihåg det som också sades i en replikrunda,
parlamentarismen medför att de flesta ärenden som kommer hit är politiskt
färdiga förberedd av en majoritet. Möjligtvis när man kommer med meddelanden, när regeringen säger vilken avsikt de har, då kan parlamentet ha en
roll och gå in och noggrant granska det. Det gör man för att förvissa sig om
att man har en majoritet att förankra det i.
I de ordinarie utskotten måste man också jobba på ett sådant sätt som passar ihop med parlamentarismen och inse att det viktiga är att regeringsmakten fungerar och att den är aktiv, dynamisk och alert. Att den fungerar måste
faktiskt parlamentet anpassa sig till.
Näringspolitiken förs i huvudsak i budgeter och då är det naturligt att det
är samma utskott. Inte finns det bara nackdelar heller med att kombinera finans och näring. Det här gick vi också noggrant genom när vi konstruerade
den här strukturen under dåvarande talman Nordlunds ledning en gång i tiden. Nog såg vi fördelar också med den här kombinationen.
Jag tror mera på det som nämndes här, bland annat från Eliasson, när det
gäller olika behov så tycker jag att man kunde använda det verktyget som
konstitueras också i lagtingsordningen 21 § och nu i arbetsordningen 23 §,
när det nya lagtinget tillträder. Då borde man titta på att ha utvecklings- och
framtidsutskott som många parlament har. Det tar sig an vissa frågor och
jobbar på lite annat sätt än de ordinarie utskotten. Där finns det mycket exempel att titta på. Man kan också tänka sig utskott för stora reformer. Min
egen erfarenhet är från när vi i princip reviderade samtliga utbildningslagar
under en period. Nu kan man skilja ut utbildningen från lag- och kulturutskottet och ha ett utbildningsutskott. Det kanske är ett dåligt exempel men
det finns också andra exempel. Om man vet att det kommer att komma
mycket koncentration inom ett visst politikområde så tillsätter man ett utskott för just det för att avlasta de frågor som annars blir i skymundan. Det
kan också gälla konkreta framtidsfrågor som beskattning när vi ställs inför att
vi ska börja ta överbeskattningen. Det kan gälla själva självstyrelselagsreformen. Hur ska vi förbereda oss för den? Det kanske inte blir den här perioden
men nästa. Kanske vi borde ha ett självstyrelselagsutskott som i detalj skulle
fundera på detta sedan när vi vet våra möjligheter. Då borde man säga att ett
visst utskott gäller nu för fyra år, tillfälligt för den här perioden och de här
ärendena. Enligt 23 § finns det möjlighet att sätta upp regler för det här. Ett
sådant utskott kan ha ett arbetsprogram. Jag tror på den möjligheten. De som
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ställer upp nu i lagtingsvalet och blir invalda så när man förhandlar om utskottsplatser så hoppas jag att man aktivt skulle titta på den här möjligheten
och försöka se om man har behov av ytterligare utskott under perioden. I så
fall skulle man tillsätta ytterligare utskott och använda det verktyget.
Det är också jätteviktigt att talmanskonferensen lite kan flytta ärenden
mellan utskotten för att tillfälligt avlasta. Utskotten specialiserar sig på politikområden men i princip ska alla lagtingsledamöter vara beredda att läsa in
sig också på andra ärenden. Det är en bra balanserande faktor. Man får aldrig
en utskottsstruktur som passar hela tiden för alla situationer. Det här har vi
som ligger som förslag nu. Tack.
Talmannen
Talmannen påminner inför replikomgången att diskussionen kring 23 § om ytterligare
utskott hör till ärendet, medan ordinarie utskott hör till behandlingen av lagtingsordningen som vi hade tidigare.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Tack ltl Sundman för det stöd jag fick. Näringslivet är
motorn i samhället, det ger förutsättningar för allt annat och därför anser jag det som viktigt. Även miljöfrågor och liknande kan diskuteras.
Arbetsordningen ger nu i varje fall möjligheter att ordna det på ett hyfsat sätt, men kanske inte så som jag skulle vilja.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Jag håller med om att man ska se näringslivet som navet,
det är där resurserna skapas som vi sedan fördelar till den välfärd som
ålänningarna behöver och i andra ändan behöver ha för att kunna stå till
näringslivets förfogande som arbetskraft. Det är en viktig i växelverkan.
Näringspolitik är så mycket mera än näringspolitik. Nästa period kanske
man behöver ha ett utskott för att förenkla regelverk och avbyråkratisera
för att underlätta och skapa större frihet för näringslivet. Har man en
hållbar miljöpolitik och tillåter en viss exploatering av naturresurser så
gynnar det näringslivet och om miljöpolitiken är för sträng så missgynnas näringslivet. Socialpolitiken är viktigt för barnomsorgen och för att
man ska kunna jobba osv. Allt är egentligen näringspolitik. Jag håller
helt med om den här bilden om var näringslivet ska sättas; nämligen i
mitten på politikkartan.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Ltl Sundman och jag är av samma åsikt. All politik är
viktig, naturligtvis. När vi pratar om den sektor som ger oss möjligheter
så tycker jag att den alltid ska finnas representerad.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag tycker att ltl Sundman har ett sympatiskt förhållningssätt.
Jag delar uppfattningen att det är parlamentet, lagtinget själv, som sätter sina gränser. Det som behövs är kreativitet, nyfikenhet och lite annorlunda sätt att jobba. Inte ska vi fastna i mallar. Vi har alla möjligheter att arbeta på ett nytt sätt.
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När det gäller t.ex. KST så skulle jag ha haft önskemål, eftersom det är
en stor reform, att vi hade haft öppna höranden. Vi kunde ha haft öppna
höranden med socialarbetarna, öppna höranden om grundlagsenligheten och finansieringen. Jag tror att det skulle ha varit ett väldigt pedagogiskt och bra sätt. Jag stöder Sundman i de här tankegångarna. Det är vi
själva som sätter våra gränser när det gäller sättet att arbeta i lagtinget.
Ltl Danne Sundman, replik

KST kanske är ett bra exempel eller kanske hela samhällsservicestrukturreformen. Det kunde ha varit ett utskott som skulle ha drivit det. Nu
valde man att driva det i kommunerna och kommunförbundets regi.
Kanske det var fel, vad vet man? Valet är gjort och inte vet man heller
om man skulle ha nått framgång med ett utskott. Men det är exempel på
ytterligare utskott om man ser behovet. Frågan är sedan vem som ska vi
driva frågan. Ska man driva grannens frågor? För det här handlar om
kommunala frågor i huvudsak. Ska landskapet och lagtinget driva de
frågorna? Ja, det kanske är så. Just detta borde man försöka kartlägga
när det nya lagtinget är på plats och överväga ett eller flera ytterligare
utskott.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det andra som ltl Sundman tog upp angående arbetssättet så
kan man ha ett näringspolitiskt raster på flera av att lagstiftningsområden. Det hade vi i allra högsta grad när vi höll på att jobba ihjäl oss med
körkortslagen. Där fanns en del näringspolitik; trafikskolor, regelverk
och allt annat. Man kan ha näringspolitiskt raster också när man behandlar t.ex. en barnomsorgslag. Det ska kunna gå att vara egen företagare och man ska kunna jobba på obekväma tider. Är man en bra politiker så har man alla de här bollarna i huvudet och tänker näringspolitiskt, miljöpolitiskt och socialpolitiskt. Min absoluta uppfattning är att
det är vi själva som sätter gränsen.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Det var nog också kanske några av argumenten när den
här utskottsstrukturen skapades. Det är väldigt ofta som politikområden
som man måste ta hänsyn till är inflätade i varandra. Samtidigt kan man
som lagtingsledamot föreslå, t.ex. om ett ärende är på väg till lag- och
kulturutskottet, att det också ska begäras in yttrande från social- och
miljöutskottet om man tycker att det är så viktigt ur miljöpolitisk eller
socialpolitisk aspekt. Det har gjorts några gånger och det har flera
gångar varit en väldigt viktig sak särskilt i självstyrelsepolitiska frågor.
Sedan ska man också aktivt, vilket man gör nu utskotten, begära yttranden av varandra för att få bakgrund från de övriga intresseområdena.
Där tycker jag att utskottsstrukturen har fungerat. Sedan är det schemat
i arbetsmängden osv. men nu kommer det nya förslag och verktyg för att
kompensera och lösa detta.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! Jag ska också hålla mig till antalet utskott och utskottfördelningen. Jag var mycket frustrerad när vi tog arbetsordningen.
Jag skrev till och med en reservation mot att det bara skulle vara tre utskott. Jag föreslog i mina tankar, för jag lämnade aldrig in reservationen, att det skulle vara sex utskott inledningsvis. Ett lagutskott, ett kulturutskott, ett finansutskott, ett näringsutskott, ett socialutskott och ett
miljöutskott. Sedan skulle man kunna kombinera de här utskotten efter
behov. Det var inte bara på grund av ärendenas betydelse utan det berodde också på arbetssättet. Jag tyckte att det skulle vara smidigare att
jobba med fem personer i utskottet.
Inom gruppen diskuterade vi ganska mycket och jag lämnade aldrig
in i reservationen. Såsom det är skrivet idag finns det stora möjligheter.
Man har till kommande lagting gett ganska bra möjligheter att anpassa
sin politik. Det kanske inte är det optimala men det går bra. Ser man
möjligheterna så har man alla förutsättningar att kunna jobba utgående
från dem.
Jag begärde också replik för att säga att om man någon gång gör om
lagtingsordningen så vill jag att man tittar på det här.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Man kan argumentera för båda lösningar. Det viktiga är
att det som man går in för så organiserar man på ett sådant sätt att det
fungerar.
Med de förbättringar som gjordes senast, där jag själv var med, och de
förbättringar som görs nu så har kommande lagting det väldigt bra förspänt att organisera sitt arbete på ett bra sätt om man tar ner de här
verktygen från verktygstavlan och verkligen skruvar med dem. Jag tänker särskilt på paragraf 23 § när det gäller ytterligare utskott.
Jag har suttit i fem olika lagting och jag har av Ålands folk begärt att
få sitta i ett sjätte. I fall jag blir vald så ser jag fram emot att ta de här
nya verktygen och använda dem på ett konstruktivt sätt tillsammans
med de andra. Hoppas att jag faller i folks tycke.
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
2

Indexjustering av arbetslöshetsförmåner
Landskapsregeringens lagförslag (LF 26/2014-2015)
Ärendet avförs och upptas till behandling 07.09.2015.
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Remiss
3

Finansiering av landsbygdsnäringar
Landskapsregeringens lagförslag (LF 27/2014-2015)
Ärendet avförs och upptas till behandling 07.09.2015.

Remiss
4

Skyddshem för personer som har drabbats av våld i nära relationer
Landskapsregeringens lagförslag (LF 28/2014-2015)
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.
Lantrådet Camilla Gunell

Herr talman! Jag är glad att få överlämna den här angelägna framställningen
till lagtinget i lagtingets sista timmar. Orsaken till det och att jag presenterar
den här framställningen är att det här är en fråga som väldigt starkt berör
både det sociala området och socialpolitisk framställning samtidigt som våld
mot kvinnor i allra högsta grad är en jämställdhetsfråga. Därför har den här
framställningen tagits fram på regeringskansliet. Det är definitivt en fråga
som berör båda dessa viktiga politikområden.
Jag är också glad för att det här lagtinget får möjlighet att fatta beslut om
att anta lagen om skyddshem och att landskapet nu reglerar skyddshemsverksamhet och också påtar sig finansieringsrollen beträffande skyddshemsverksamheten på Åland.
Jag är glad för det engagemang och kunskap som lagtinget visade i samband med vårens behandling av Europakonventionen om förebyggande och
bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet. Jag uppfattade att det
fanns en väldig vilja för att den här framställningen skulle komma fram så att
vi kunde ta ytterligare viktiga mått och steg i fråga om krafttag att bekämpa
mäns våld mot kvinnor.
Den här lagframställningen har tagits fram i brådskande ordning. Ärendet
är angeläget och därför har vi gjort vårt yttersta för att få fram framställningen så att lagtinget ska kunna ta den till beslut.
Framställningen ger alla kvinnor som är drabbade av familjeförhållanden
eller på annat sätt är drabbade av våld och hot om våld rätt till skyddshemsboende på lika villkor runt hela Åland.
Det blir också avgiftsfritt. I och med den här framställningen påtar sig
landskapet finansieringsansvaret. De kvinnor som är i behov av det här boendet avlyfts också avgiften och likaså avlyfts dygnsavgiften som kommunerna har betalat. Ekonomiskt sett så tycker vi att framställningen har många
fördelar. Den är positiv för kommunerna, den är positiv för de drabbade klienterna och den är också positiv för Mariehamns stad som har upprätthållit
Tallbacken som i dagsläget är det enda skyddshemmet som finns att tillgå på
Åland.
Nu talar jag om våld mot kvinnor eftersom det till 90-95 procent av fallen
handlar om dem, det finns säkert också enskilda män som drabbas av samma
sak, men den absoluta majoriteten handlar om kvinnor.
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Kostnaden bedöms vara mellan 100 000 och 200 000 euro. Det är lite
svårt att säga exakt eftersom man inte på förhand kan säga hur många klienter som är i behov av skyddshem och hur många vårddygn som kan bli aktuella.
Man kan ändå tänka sig att den här framställningen ger en ökad tillgänglighet och det är också syftet med den. Eftersom man sänker tröskeln för att
få komma till Tallbacken så kommer tillgängligheten att öka.
Efter att lagen var framtagen så påbörjade också landskapsregeringen ett
arbete med förordningen. Det är en förordning som kommer att reglera verksamheten så att man också ställer krav på kvalitet, säkerhet och utbildning.
På det sättet lyfter man hela verksamheten och dess innehåll.
Kommunernas avgifter har varit 298 euro per dygn och den avgiften avlyfts
i det här skedet. Vi gör heller inga förändringar i landskapsandelarna, trots
att skyddshemsverksamheten ingår i landskapsandelarna för barnskydd. Men
eftersom man inte har kostnadsfört detta separat så att man har skilt åt
skyddshemsverksamhet från barnskydd så blir det inte några förändringar i
dagsläget i landskapsandelarna till kommunerna. Det görs sedan i den större
landskapsandelsreform som nu är ett parlamentariskt arbete som pågår som
bäst.
Man ska ändå se dessa kostnader i belysningen av vad våld kostar ett samhälle. Samhällsekonomiskt är våldet oerhört kostsamt för hälso- och sjukvården, för arbetsmarknaden och näringslivet där det är många dagar som man
inte kan komma till jobbet av olika skäl som är förknippade med våld.
Om vi skulle räkna om ett medeltal till vad våld kostar i våra nordiska länder så skulle det för Åland, med vår befolkningsmängd, i nordiska mått betyda en utgift på 5 miljoner euro. Det ska man ställa i relation till vad ett
skyddshem kostar som bedöms vara mellan 100 000 och 200 000 euro.
Jag tycker också att det är väldigt viktigt att vi pratar om den här frågan.
Mäns våld mot kvinnor är de facto ett enormt samhällsproblem som kostar
både pengar och lidande. Våldets mekanismer finns i allt detta mellan en
överordnad och en underordnad part. Jag tycker att framställningens allmänna motivering beskriver väldigt tydligt hur man successivt bryter ner en
annan person psykiskt, fysiskt, dess självkänsla, dess människovärde, ens
egen respekt för en själv och vem man är och hur man begränsar en annan
människas livsutrymme och också dess ekonomiska frihet. Från att vara en
stark och självständig individ kan en sådan här process, våldets mekanismer,
göra att man var bara är en spillra kvar av det som var en självständig och
stark människa. Det här kan drabba alla samhällsklasser och alla individer av
olika slag i olika kulturer och i olika länder.
Det här kräver naturligtvis akuta åtgärder om man är hotad till liv och
hälsa. Där kommer skyddshemmet in. Man förstår också att efter att ha varit
utsatt för ett sådant våld under en längre tid så kommer det att krävas längre
behandling för att kunna återupprätta en människa och dess människovärde
igen där någon annan har gått framåt och trampat och skövlat. Man måste
återuppbygga individen igen och dess självkänsla och självrespekt.
Det finns också många barn som ser och bevittnar våld i hemmen och det
sätter givetvis stora spår i deras liv och svåra trauman. Det som har hänt och
händer inom hemmets väggar betraktas ofta som privat. Det är otroligt viktigt
att vi talar om detta som ett samhällsproblem, som ett strukturellt problem,
som en jämställdhetsfråga och som en humanistisk fråga där alla människor
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har rätt till sitt eget liv. Därför måste man också dra ut den här frågan ut i ljuset, i samhällsdebatten och tala om den och synliggöra den och säga att du
inte är ensam som är drabbad av det här. Det finns också många andra och
det finns hjälp att få, båda akut och i ett längre perspektiv.
Från det här steget att anta den här lagen som vi förhoppningsvis nu kan
göra i Ålands lagting och när förordningarna kommer på plats så är det viktigt att vi kan skapa det som vi ifrån landskapsregeringen har jobbat med under de närmsta åren; ett ökat myndighetssamarbete kring olika aktörer kring
en familjs behov. Förutom den som är drabbad av våld så finns barnens situation och det finns också en som slår. Den som slår har också rätt till behandling och hjälp för att komma ifrån det beteendet. Det här är ganska krävande
och man behöver i ökad grad se till hela familjens behov, till alla parters behov av återupprättelse och hjälp för att komma tillbaka. Det gör man bäst genom att samordna myndigheternas olika insatser kring en familj. I ett familjefridscentrum, som vi tycker att Tallbacken kunde bli på sikt, så kan det här
förverkligas. Vi ska skapa bästa möjliga miljö.
Bästa lagting, jag svarar mycket gärna på frågor kring detta angelägna
tema och hoppas på en konstruktiv och snabb behandling i social- att miljöutskottet. Tack.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, herr talman! Det här är ett sympatiskt förslag på många sätt. Det
här är ett område som jag tror att vi är ganska överens om att bör skötas
gemensamt för hela Åland.
Ett annat sådant område är det som har diskuterats i samband med
KST. Landskapsregeringen varit helt ovillig att titta på möjligheterna att
föra över KST till landskapsnivån. Man har tagit ställning mot att ingenting ska föras över till landskapet under mandatperioden. Vad är det nu
som gör att landskapsregeringen också har börjat titta på den här möjligheten och ser det som ett alternativ?
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Det var inte alls en oväntad frågeställning från ltl Axel Jonsson. Vi har
också diskuterat att det naturligtvis kommer att komma en sådan reaktion. Jag vill säga att landskapet inte tar över någon verksamhet. Landskapet tar över ett finansieringsansvar. Landskapet kommer inte att
producera skyddshemstjänster. Lagen förutsätter att det finns aktörer,
antingen offentliga aktörer, tredje sektorn eller privata kvinnojourer
som i så fall kan komma i åtnjutande av de här stödpengarna. Huvudsaken är att det finns en skyddshemsverksamhet som är tillgänglig för alla
på lika villkor. Inom staten har man också lyft upp den här verksamheten på statlig nivå för att uppnå samma syfte.
Ltl Axel Jonsson, replik

I grund och botten tycker jag att det är positivt att man har tittat på möjligheten att både finansiera och också styra verksamheten i större grad
genom förordning. Det är på det sättet som vi bör hantera verksamheter
som vi anser att ska vara gemensamma för hela Åland. Här har vi 30
lagtingspolitiker som är tillsatta för att arbeta för hela Åland. Då är det
också naturligt att den typen av verksamheter både styrs och finansieras
från denna sal. Jag tycker att det är positivt att man kommit till den in30

sikten vad gäller det här lagförslaget. Jag hoppas att man också kan titta
på den möjligheten när det gäller andra verksamheter som vi är ganska
överens om att ska skötas för hela Åland t.ex. KST. Tack för att man har
öppnat ögonen, fru lantråd.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Jag tror kanske inte att man ska överdriva just den glädjen även fast jag
är tacksam för ltl Jonssons stöd av själva framställningen. Vi ska också
minnas att lagtinget nyligen har behandlat lagen om kommunernas socialtjänst. Den lagen ger nu ett utrymme för att skapa också alternativa
socialskyddsområden och det blir också en tidsfördröjning där. Den här
lagen betyder att vi kan vara igång med detta till år 2016 om lagtinget så
önskar och vi kan sätta lagen ikraft. Vi tycker att frågan är så viktig och
angelägen att vi gärna vill fortskrida så snart som möjligt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Även liberalerna välkomnar att landskapsregeringen mjuknar i
den hårda ställningen att landskapet inte ska sköta det som kommunerna är ålagda att sköta inom socialpolitiken. Vi har hela tiden talat om att
man måste sköta viktiga frågor gemensamt. Oberoende av var man bor i
landskapet så ska man ha möjlighet att söka skydd utan att de ekonomiska transaktionerna ska manglas mellan kommunerna och alla problem med avtal som finns eller inte finns. Kvinnor och barn faller emellan de administrativa enheterna.
Vi välkomnar det här förslaget. Skyddshemmet är en så viktig del i
arbetet med våld mot kvinnor. Det är ändå trevligt att landskapsregeringen lite backar, för det är verkligen en kommunal angelägenhet som
landskapet nu kommer att betala för.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Jag uppskattar stödet också från liberalerna. Jag tror inte att man ska
dra alltför stora slutsatser kring landskapsregeringens hållning i det här.
Det har varit mycket viktigt att landskapsregeringen inte påtar sig uppgifter som idag är kommunala. Jag vill understryka att det gör vi inte
heller i den här framställningen. Vi påtar oss ett finansieringsansvar i
syfte att ge alla lika och samma rätt till den här viktiga verksamheten.
Det finns en stor skillnad där.
Så länge skyddshemsverksamheten sköts i Tallbackens regi blir det
här sedan också en del av det som blir kommunernas socialtjänst såtillvida vi få till stånd en organisation.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Min slutsats är att landskapsregeringen nu ändå har löst den
här frågan på ett sådant sätt att vi med gemensamma resurser ansvarar
för att bygga upp ett regelverk och finansierar. Genom detta sätter man
verkligen människorna i centrum och inte diskuterar vem som har behörigheten. Det är ändå människorna som vi ska sköta om med våra
gemensamma resurser, på landskapsnivå eller på kommunal nivå. I det
här fallet passar det synnerligen bra att vi har ett gemensamt system och
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det tycker liberalerna att vi borde ha inom de andra sociala områdena
också.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Det låter mycket bra. Från den utgångspunkten tror jag att man kan arbeta fram många konstruktiva lösningar där man sätter individen och
människorna först och prioriterar deras behov. Uppriktigt sagt så tror
jag att för de flesta ålänningar och för de flesta medborgare så är det sekundärt vem som betalar och vem som står för notan bara verksamheterna fungerar, oberoende om det gäller skolan, socialvården eller hälsooch sjukvården. Det viktiga för medborgaren är att verksamheten fungerar och att det är kvalitet i verksamheten.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Ja, lantrådet, det här är ett mycket, mycket bra lagförslag. Jag tackar för att det har kommit. Mäns våld mot kvinnor är
egentligen oförståeligt och ett outhärdligt problem som vi alla måste
hjälpas åt att minimera.
På kort sikt ges alla samma möjligheter på hela Åland att få det skydd
som behövs när det som inte får inträffa inträffar. På lång sikt hjälper
inte bara det här. Många andra insatser behöver också göras och där har
vi alla ett ansvar.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Ltl Eliasson har helt rätt. Den dagen som man är i behov av ett skyddshem så då har det redan gått alldeles så långt, naturligtvis. Våldet borde
kunna synliggöras, stoppas och förhindras långt, långt före det. Jag tror
att vi måste arbeta med många olika redskap och metoder, alltifrån upplysning, information, kunskap, utbildningar och att lära myndigheter,
hälso- och sjukvården, polisen att se våldet och kunna definiera det som
den våldsmekanism som det här handlar om. De måste kunna hjälpa till
tidigt i processen och inte låta det gå så här långt.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Jag har uttalat mig många gånger om detta. Det är
jätteviktigt att polisen ser våldet och har kunskaper och resurser att hantera det. Som jag sagt tidigare många gånger så känner jag att vi alla har
ansvar för det här och speciellt vi män. Vi har det allra största ansvaret.
Det är inte bara polisen som ska se våldet. Ofta kan man se våld inom
olika bekantskapskretsar och när man umgås med folk. Vi ser ibland när
detta inträffar och då måste vi ha modet att se till att få ett slut på det. Vi
alla, speciellt alla vi män, har ett stort ansvar.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Tack för det. Det är viktigt att det sägs och att fler män säger som ltl Eliasson. Det är bra förebild att fler män också säger att detta är ett manligt
problem och att vi måste engagera oss i för att kunna eliminera problemet och få det att försvinna.
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Jag tror att man måste ta ner den här diskussionen till att handla om
hur vi värderar varandra, hur man värderar könen och dess betydelse, i
sexuella trakasserier, i kommentarer och i vårt språkbruk. Detta måste
vi jobba med ända ifrån dagis, skola och i hemmen osv.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, herr talman! 3 § säger att boendet på skyddshem blir gratis, men
det är snarare så som lantrådet sade i sitt anförande att det blir avgiftsfritt. En sådan här plats kostar och en plats på skyddshem kostar mycket. I Mariehamn har inte det varit ett bekymmer, men kanske i andra
kommuner. I och med att det heller inte finns någon lag som ger rättigheter till skyddsboende så har man inte kunnat väcka åtal mot t.ex. en
kommun. Det är bra att man tar ett all åländskt ansvar för det här.
I ordförandens frånvaro, i kraft av mitt ämbete som viceordförande
för social- och miljöutskottet, så vill jag tacka för att landskapsregeringen så här skyndsamt kommer med ett lagförslag. Vi i utskottet ska göra
allt vi kan för att jobba konstruktivt och snabbt med förslaget.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Tack för det!
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Gun-Mari Lindholm

Talman! Från moderat samlings sida stöder vi enhälligt och helhjärtat den
här angelägna lagframställningen.
I samband med godkännandet av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpande av våld mot kvinnor och våld i hemmet påpekade lagtingets social- och miljöutskott att Finlands riksdag hade antagit en lag där
ansvaret för finansiering av skyddshem överförts till staten samt klientförhållanden hade gjorts avgiftsfritt. Social- och miljöutskottet påpekade att detta
saknades i landskapet. Det fanns alltså en beställning från lagtingets socialoch miljöutskott och enhälligt från lagtingets plenum.
Nu har den här lagframställningen kommit. Av olika orsaker kommer lagframställningen dock lite sent. Men det finns en vilja så det kommer också att
finnas en väg att få lagframställningen igenom.
Ett stort tack till dem som har jobbat intensivt med att få den här lagframställningen förverkligad. Jag vill särskilt nämna tjänstemannen som jobbar
med jämställdhetsfrågor, Vivan Nikula och lagberedaren Sara Karlman som
har skrivit den här lagen på ett föredömligt sätt. Man ser att det finns ett eget
personligt intresse i de här frågorna vilket man kan läsa både på och mellan
raderna.
Den här frågan är väldigt angelägen. Vi önskar nu att social- och miljöutskottet även den här gången tar sig an lagframställningen och i skyndsam
ordning för den tillbaka till lagtinget så att vi kan klubba den medan det här
lagtinget ännu sammanträder. Från vår sida vill jag återigen säga att vi enhälligt stöder den här lagframställningen. Tack.
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Ltl Runar Karlsson

Herr talman! Även centerns lagtingsgrupp stöder det här lagförslaget. Jag
skulle egentligen inte behöva säga så mycket utan jag skulle kunna hänvisa
till vad lantrådet och ltl Gun-Mari Lindholm sade. Vi är helt överens om det.
Det här är en åtgärd som behöver tas. Vi vet att våld mot kvinnor och barn
är ett gissel i vårt samhälle. Jag är också jätteglad att landskapsregeringen
har kommit fram med den här framställningen dels mycket med tanke på
konventionen som ltl Lindholm nämnde och som gick via social- och miljöutskottet men dels blev det också i budgetbehandlingen 2015 en ganska stor
diskussion om detta. Det ifrågasattes också om man ska diskutera sådana här
frågor i en budget. Det blev en relativt stor diskussion här i salen om det här.
Finans- och näringsutskottet tog också upp det särskilt och de uppmanade
regeringen att vidta åtgärder för att hjälpa dessa personer och på sikt förebygga våldet.
Det här är ett jättebra lagförslag och att man akut hjälper personer som
behöver hjälp. I det här lagförslaget kan vi se att det finns många personer
som behöver hjälp akut. På sidan 8-9 kan vi se att det är skrämmande mycket, t.ex. år 2012 anmäldes sammanlagt 64 fall av misshandel; 32 fall skedde i
bostaden, 8 på färjor, 5 på krogen och 19 på annan plats. Det gällde kvinnomisshandel, sedan finns det också 8 fall av sexualbrott år 2012 och 27 fall när
det gäller misshandel av barn. Professor GW Persson säger att man ska ta
detta gånger tio, för det här är bara de synliga fallande, så då sker det ungefär
2-3 fall per dag på Åland när det gäller misshandel mot kvinnor och barn och
även inom det sexuella området. Då inser man vilket oerhört stort problem
det är. Det här är en åtgärd. Det är tacksamt att regeringen har jobbat snabbt
med detta.
Jag vill också nämna tjänstemannen Vivan Nikula och lagberedare Sara
Karlman som har gjort ett bra jobb och en tydlig lagstiftning. Jag är också
glad att regeringen har hanterat detta snabbt utan att i desto mera byråkratiska svängar ha fört ut det på remiss. Det här är angeläget.
Jag sitter i social- och miljöutskottet och jag kommer för min del att göra
allt i min makt för att den här lagframställningen gås igenom snabbt och att
detta lagting kan klubba den här lagen. Jag är övertygad om att mina kollegor
i social- och miljöutskottet tänker likadant.
Herr talman! Det här är den akuta insatsen som man ska göra när främst
kvinnor och barn känner att det räcker och att det är ohållbart för nu har jag
fått stryk tio gånger.
Nu är det Tallbacken som gäller och där kommer landskapet att köpa
tjänster från. I det sammanhanget vill jag ge en eloge till Mariehamns stad
som har upprätthållit Tallbacken under många år, kanske t.o.m. delvis på bekostnad av Mariehamns stad skattebetalare. Mariehamns stad har tagit ett
stort ansvar. Jag antar att det är Tallbacken även i fortsättningen som kommer att sköta skyddshemsverksamheten. Lagförslaget säger inte vem som
måste sköta det. Men Tallbacken har en stor kompetens och erfarenhet och
det har även tjänstemän och politiker i staden. Det är bra att staden tidigare
har tagit på sig ansvaret. Det blir säkert en fortsättning på det. Finansieringen
kommer nu att göras till hundra procent av landskapet.
Det gäller inte bara den här biten utan det måste sedan också finnas en eftervård. En dag ska man ut från Tallbacken, kanske till hemmet och ut i samhället. Det gäller inte enbart den här lagstiftningen specifikt. Men vi måste
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fundera på vilket sätt eftervården ska ske. Vi vet att det idag är ett kommunalt
ansvar. Alla vi som jobbar kommunalt måste också lyfta den frågan mera i
kommunala sammanhang. Det görs säkert delvis och är ganska bra på vissa
håll. Vi vet att socialsekreterarna gör ett bra jobb. Jag tror att även vi politiker
måste uppmärksamma det här och ta reda på vad som händer sedan när man
kommer ut från Tallbacken. Kommer man in i samma elände igen så att man
kommer in till Tallbacken igen efter ett halvt år? Vad händer egentligen?
Kommunerna måste ge sig själv mera resurser för att göra en form av eftervård för dessa personer. Det är klart att det kommer att passa som hand i
handsken att KST tar hand om detta den dagen KST klubbas i lagtinget, vilket
det förhoppningsvis ska göras under denna mandatperiod. Det tar tid innan
det faller på plats. Under tiden måste alla kommuner lyfta det här lite mera
nu i kommande budgeter för att hjälpa till att förebygga och synliggöra det
här.
Det finns mycket, mycket mer att säga inom det här området. Jag tycker
att det här är ett av de största gisslen vi har lokalt på Åland. Vi tycker alla likadant.
Som sagt så stöder centern detta helhjärtat. Den här lagframställningen
kommer förmodligen att snabb behandlas i social- och miljöutskottet så att
lagtinget får klubba den innan detta lagting avslutar sin session.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Också Liberalerna stöder förslaget att utveckla trygga skyddshemsverksamheten och att man reglerar tjänster som skyddshem hem ska erbjuda.
Man reglerar också kvalifikationer som personalen ska ha samt att finansieringsansvaret förs över på landskapet.
När jag läste framställningen gjorde jag exakt de reflektioner som ltl Jonsson och vtm Viveka Eriksson gjorde i replikväxlingen. Det här ett av de smala
områden som är en mycket viktig fråga och där människor kan komma i
kläm. Det här området för man i princip över på landskapet.
Jag vill också, som flera talare har gjort, tacka social- och miljöutskottet för
det gedigna arbetet de gjorde när man penetrerade Europarådets konvention
om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet,
det satte lite bollen i rullning.
När man läser framställningen kan man också konstatera att det är ett
stycke komprimerad fakta och kunskapskälla av smått unika mått. Jag tycker
att det är så bra. Vill man ha en grundkurs om våld i nära relationer så ska
man läsa framställningen.
Flera talare har också visat prisat jämställdhetschefen och lagberedningen
och det vill vi också från liberalernas sida göra. Framställningen är otroligt
faktaspäckad. Vi kan läsa om våld i nära relationer och hur allvarligt och globalt samhälls- folkhälsoproblem det är. Det är också mycket bra att vi ofta har
pratat om heterosexuella relationer och man ska inte glömma vare sig HBTQpersoner eller hedersrelaterat våld. Det finns mycket fakta och siffror,
hemska och sorgliga, men för att kunna fatta relevanta politiska beslut så är
det till stor hjälp att ha gediget faktaunderlag.
Det är väldigt noga beskrivet hur behovet av skyddshem ser ut och skyddshemmens uppgifter. Det är också väldigt välskrivet ur ett barnperspektiv.
Man kan säga att man med den här framställningen verkligen har gjort en
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barnkonsekvensanalys, vilket lagtinget har frågat efter i flera framställningar
från landskapsregeringen. Här har detta inte glömts bort.
Det som man också kan ta ad notam och som är lite sorgligt är att man
konstaterar i framställningen att intresset, som man från politiskt håll har visat för de här frågorna, dessvärre inte har resulterat i stora satsningar som
skulle behövas på alla nivåer för att vi ska kunna förebygga och förhindra våldet. Frågan om våld i nära relationer har inte arbetats ordentligt in i myndigheternas ordinarie verksamhet. Samsyn och samarbete mellan våra små
myndigheter borde egentligen vara Ålands styrka och det ser vi inte heller
riktigt resultat av ännu, precis det som borde vara vår styrka.
Om man ser det ur Mariehamns perspektiv så är det Mariehamn som har
haft huvudansvaret över Tallbacken. Man har sålt tjänster till övriga åländska
kommuner vilka har betalat enligt nyttjandegrad. Kommunerna har inte ingått något avtal om ett generellt användande av skyddshemstjänsterna med
Mariehamns stad. Det här har skapat problem och det förs också en diskussion om detta i framställningen. Vissa kvinnor och barn kanske inte ha fått den
hjälp och det stöd som de har rätt att få på grund av att kommunerna inte har
hänvisat dem till Tallbacken där det finns professionell hjälp. Ur Tallbackens
och Mariehamn stads synvinkel är det här en verksamhet som ska fungera
365 dagar i året 24 timmar i dygnet. Tallbacken är en beredskapsverksamhet
och en jourverksamhet och därför är det väldigt skäligt att man delar på
finansieringsansvaret.
Sedan ett litet stickspår. Igår hade vi Mariehamns liberaler möte. Vi hade
många frågor på agendan bl.a. valet och det är full rulle inom den biten hos
alla partier. En fråga väcktes, vi vet alla hur situationen ser ut i världen. En ny
kandidat sade; ”om vi skulle få ensamkommande flyktingbarn hit till Åland,
vart skulle vi hänvisa dem? Vilken beredskap skulle vi ha att ta emot dem?”
Vi vet alla hur det ser ut i Malmö. Det kommer 50 barn per dag som själva tar
sig till Malmö. Inte är det någon omöjlighet att några av barnen eller ungdomarna skulle kunna leta sig till Åland. Vi diskuterade vilken beredskap vi
hade. Man ska ha väldigt speciella kompetenser för att kunna ta hand om
dessa barn. Vi konstaterade att första anhalt där det kanske finns bäst beredskap och kunskap är just Tallbacken. Den frågan blev vi att fundera kring. Så
uppfattar jag att det är. Om vi skulle få hit ensamkommande flyktingbarn och
ungdomar så skulle Tallbacken bli den första anhalten. Det kanske vi också
mentalt behöver förbereda oss på, i alla fall tänka tanken. Tack.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, herr talman! Jag tänkte på det sista som ledamoten lyfte fram i sitt
anförande, flyktingsituationen och det som vi får följa med nu på sociala
medier och i nyheterna. Åbo har nu också alla sina flyktingcentrum
fulla. Det är inte alls oväntat att vi också får hit illegala flyktingar, men
det är ju en helt annan fråga. Jag tror kanske inte att Tallbacken är rätt
ställe för det. Då får vi nog akut samlas och diskutera helt andra lösningar om situationen blir sådan.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Det får vi säkert göra. Jag tror att vi alla har beredskap till det. Det som
jag pratade om var barn och ungdomar och då tror jag att första anhalten skulle bli Tallbacken. Det står väldigt tydligt och klart hur man arbe-
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tar. Det första akuta när man kommer till Tallbacken är att man får
någonting att äta, man får en sängplats osv. Jag tror att man ska fundera
i de banorna så att inte tanken är helt ny eller obekväm.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, herr talman! Vad gäller Tallbacken så det enligt mig ett hem som
är inriktat med den expertis som finns där för den verksamheten som är
tänkt. Den expertis som finns där kan säkert användas i en annan situation. Men om socialen eller någon annan skulle råka hitta ett illegalt flyktingbarn här på Åland så är det klart att man i första hand tar kontakt
med kommunen och säkert akut först med Tallbacken. Men nog måste
vi helt klart diskutera andra lösningar än Tallbacken i sådana fall.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Precis, det är det som jag menar, min bedömning är att det första stället
blir nog Tallbacken i så fall.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Runar Karlsson, replik

Herr talman! I sammanhanget måste påpekas att det görs ju mycket
jobb inom det här området när det gäller kvinnofrid. Kvinnofridskommittén har ju utarbetat en modell där man inbegriper olika myndigheter; ÅHS, polisen, åklagare och kommunens sociala sektor. Sedan finns
Tallbacken där som ett hem. Det görs och har gjorts under en lång tid
mycket arbete inom det här området. Den här lagstiftningen är en jätteviktig komponent i detta. Det måste jobbas ännu mera med den här frågan. Det är många som jobbar och många som försöker samverka men
det är ett jättesvårt område.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Som alla andra områden så är det här ett kunskapsområde. Det
som jag lyfte fram står till tydligt och klart direkt citerat ur framställningen, man önskar att det kunde ha arbetats bättre in i myndigheternas
verksamhet och att det råder brist på samsyn och samarbete mellan
myndigheterna. Vi skulle kunna bli ytterligare mycket bättre inom det
området och det tycker jag att man ska ta ad notam för det är något som
vi borde vara väldigt, väldigt bra på. Vi har direktkontakter och man
känner nästan alla personer som jobbar inom vissa myndigheter osv.
Ltl Runar Karlsson, replik

Herr talman! Absolut, det måste göras mera och bättre jobb. Även
kommunpolitikerna har en oerhört viktig roll att lyfta upp detta lite
mera. Ute i kommunerna går det ofta i gamla hjulspår. Man tänker att
det här inte är ett så stort problem. Men när man börjar titta på siffrorna
så är det faktiskt ett gigantiskt problem. Det gäller att alla försöker lyfta
det här. Det kan hända att det här arbetet har varit lite bortglömt ute i
kommunerna. Det här arbetet måste lyftas upp mera.
På landskapshåll har man verkligen jobbat bra och försökt lyfta detta
hela tiden, även här i salen har detta lyfts flera gånger. Det jobbas på,
men visst borde det göras ännu mera.
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Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Så är det och det är väl en anledning till att vi har den här lagframställningen på vårt bord. I framställningen står det också att vissa
kommuner har tagit betalt av kvinnorna, vissa kommuner har inte
skickat kvinnorna till Tallbacken, man har erbjudit andra väldigt mycket
mindre lyckade alternativ. Det är jättebra att man stärker en väldigt utsatt grupp samhällsmedborgares rättigheter nu, absolut.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback

Tack, fru talman! Tack alla för väldigt bra och positiva inlägg. Mot bakgrund
av att jag har engagerat mig i de här frågorna väldigt länge så tycker jag att vi
har kommit ett ganska stort steg på väg, åtminstone när det gäller att diskutera den här problematiken. Många gånger har det varit ganska svårt att ta
upp problematiken. Framförallt har det varit svårt att få män i lagtinget att
aktivt delta i debatten. Nu är det flera män som deltar aktivt och som på ett
mycket ansvarsfullt sätt tar upp frågor som anknyter till just det här temat.
Våldets mekanismer som lantrådet talade om är oerhört komplext. Manlig
dominans och manligt våld genomsyrar vår kultur och egentligen alla kulturer. Man tycker ofta t.o.m. synd om alla små söta pojkar som tvingas in i en
maskulin kultur som kanske gör att deras känsloliv på många sätt begränsas
och deras empatiska förmåga utvecklas inte på samma sätt som kvinnor och
flickor tillåts att utvecklas.
Jag tycker att det här är en bra diskussion. Det enda som är en malört i bägaren är oppositionens sätt att försöka göra någon slags KST-politik på detta.
Jag tycker att lantrådet och vi som representerar majoriteten klart och tydligt
har sagt att det här inte är någon förändring i frågan om regeringens och majoritetens inställning till hur socialvårdens ska skötas, dvs. att den ska vara på
kommunal nivå. KST är ju den framtida huvudmannen också för det här arbetet.
I föredragningslistan står det ”Skyddshem för personer som drabbats av
våld i nära relationer”. Lagen heter inte så. Det finns en poäng med det. Den
heter landskapslag om skyddshem. Under framtagandet av den här framställningen har jag varit involverad i diskussionerna och jag ville att man inte
skulle begränsa rätten till skyddshemsplats enbart för kvinnor och barn,
eventuellt också för någon man, på grund av våld i nära relationer. Det sägs
ju ofta något tillspetsat att hemmet är den farligaste platsen för kvinnor.
Mycket av det våld som sker privat så sker ju i hemmet och riktas mot kvinnor och barn och barn blir vittnen till våld som utförs mot deras mammor.
Hotet om våld är lika väsentligt. Det förekommer också mycket hot mot
kvinnor som lever ensamma. För de män som av någon anledning har behov
av att visa sin makt så är de ensamboende kvinnorna ganska sårbara objekt.
Det förekommer i olika former. Det kan vara påträngande besök, det kan vara
telefonsamtal och det kan vara nätkontakter. Dessa ensidiga kontaktförsök
kan också utmynna i hot, ofta av sexuell karaktär.
Framställningen har gjorts så att också dessa kvinnor ska kunna känna att
om de utsätts för hot, långvarigt eller kortvarigt, och känner sig otrygga så
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ska de också kunna söka sig till ett skyddshem. Det tycker jag att är mycket
viktigt. Man har inte alls lyft fram den frågan i den omfattningen.
En annan grupp är kvinnor som lever ensamma eller möjligen med någon
ny partner efter en skilsmässa där skilsmässan inte har skett genom en ömsesidig uppgörelse och den manliga partnern är emot skilsmässan och inte kan
försonas med tanken på att bli lämnad. Då kan dessa män, och det är inte alls
ovanligt, utöva en massa hot om våld och vara stalker och alla möjliga destruktiva beteenden gentemot en tidigare partner.
Det är viktigt att komma ihåg att det finns flera olika teman på de här formerna av våld och hot om våld som riktas mot kvinnor.
Det är en bra lagstiftning. Det är jättebra att den har kommit så snabbt och
att det är det här lagtinget som får ta den, så att det är inte någon som säger
att nu är det för kort tid och att det här får nästa regering göra. Det här borde
ha varit gjort för länge sedan.
Sedan är det så som ltl Runar Karlsson väldigt inkännande konstaterade
att det räcker inte med det här. Ltl Karlsson tog upp det som behövs efter en
skyddshemsvistelse. Vi behöver också diskutera tillgängligheten. Som lantrådet beskrev, och som också finns beskrivet i framställningen, så långvarigt
våld i nära relationer fråntar ju våldsoffrets egen vilja och förmåga att agera
självständigt för sitt eget bästa. Det måste vara så arrangerat också på kommunal nivå att de som jobbar i kommunerna och har ansvar för de här frågorna kan ingripa och hjälpa en person som har varit utsatt för våld till
skyddshemmet. Det är kanske också någonting som vi som medmänniskor
ska lära oss så att man kan ta någon i hand och visa vägen till skyddshemmet.
Det är i många fall omöjligt för offret att klara det också. Tack, fru talman.
Ltl Anders Eriksson

Tack, fru talman! Det här är ju ett unikt ärende på många sätt. Alla i den här
salen är överens och ändå har det ett ganska stort medialt intresse. Det är ju
ofta de olika åsikterna och konflikterna som brukar leda till medialt intresse.
Men det här är ett unikt ärende på många sätt bl.a. det mediala intresset som
jag nämnde. Man kan ibland få lite känslan av att det pratas och pratas
ganska mycket om de här frågorna. Men här kommer det också faktiskt en
beställning och ett svar på den ganska tydliga beställning som social- och miljöutskottet och därmed hela lagtinget lämnade.
Den grundliga genomgång som man hade i social- och miljöutskottet, som
jag också deltog i, visade att ett välfungerande skyddshem är väldigt centralt
om man ska kunna göra någonting åt den här problematiken. Den här framställningen är välkommen.
Det är en bra text i de allmänna motiveringarna. Man märker att det har
varit ganska mycket känslor med när man har skrivit det här. Det är stundtals
talspråk. Man pratar om vi istället för landskapsregeringen, man pratar om
radiointervjuer i YLE osv, men det tycker jag också att är helt okej. Det är bra
att det finns engagemang i de frågorna. Det sägs bland annat så här: ”Eftersom våld i nära relationer har enorma negativa konsekvenser, är det
oerhört viktigt att arbeta för att förhindra det. Samhället måste vidta åtgärder för att skydda och stödja utsatta, tillika som vi i ett förebyggande
arbete måste syna de värderingar, normer och attityder som upprätthåller
våldsutövandet. Utmaningen ligger i att omsätta den kunskap som finns
och som fortsättningsvis utvecklas i målinriktade insatser så att de som be-
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höver stöd och hjälp, faktiskt får det. Så länge som det finns personer som
misshandlar sina närstående, måste samhället arbeta aktivt och förebyggande för att få slut på misshandeln.” Det här är väldigt centralt tycker jag.
Det pratas mycket om reglering i den här framställningen. Man säger att
ÅMHM ska ha en övervakande roll. Jag har inte själv möjligheter, på grund
av Nordiska rådet, att vara med när det ärendet kommer att behandlas i social- och miljöutskottet. Jag hoppas att man inte alltför mycket fokuserar på
krav på utrymmen, kompetens och personal. Enligt den uppfattning jag har
fått, rätta mig gärna om jag har fel, så när det gäller skyddshem så det viktiga
är att de som är utsatta faktiskt söker sig dit. Jag har förstått att tröskeln för
många är enormt hög för att söka sig till skyddshem och få hjälp. Jag tror att
det viktigaste är att ha fokus på att man får den här tröskeln så låg som möjligt.
Jag har noterat att man inte fick nämna det här, men jag kan ändå inte låta
bli. Det sägs att finansieringsansvaret för den här verksamheten ska vara på
landskapet istället för på kommunerna. Flera har varit inne på det. Jag noterade också att lantrådet sade att det här var så pass viktigt så därför bör det
vara på det sättet. Då ställer jag frågan; menar landskapsregeringen att det
som man har inom KST inte är lika viktigt? Det är antagligen inte på det sättet, men det lät lite märkligt.
Jag har två frågor till dem som kommer att behandla det här ärendet i
social- och miljöutskottet. Den statistik som finns på sidan 8-9 hoppas jag att
man kan analysera. Man kan dra den slutsatsen att det inte har skett några
större ökningar av misshandelsfallen. Det är förstås en helt felaktig slutsats.
Man kan också se att det kan ändra cirka 30 fall från ett år till ett annat. Jag
hoppas att social- och miljöutskottet kan försöka få ett svar på vad det kan
bero på. Jag har mina tankar i bakhuvudet. Jag kan tänka mig att det som
händer och sker på färjorna säkert kan spegla de här siffrorna ganska mycket.
Men det vore intressant att få svar på den frågan.
Den andra saken som jag hoppas att social- och miljöutskottet kan titta på
är faktiskt det som ltl Katrin Sjögren tog upp när det gäller de flyktingströmmar som vi ser ute i Europa. Jag tror att det är ganska naivt av oss att tro att
det på något inte sätt skulle påverka oss. Jag har inte tänkt tanken tidigare ltl
Sjögren. Jag tyckte att det var bra att ni tog upp den frågan. Jag tror också att
det är viktigt att vi tänker till lite före innan vi står inför problem som vi inte
riktigt vet hur vi ska handha. Jag noterade redan i replikskiftet att ltl Sjögren
pekade på Tallbacken medan andra sade att så kan det absolut inte vara. Men
om det inte är Tallbacken, vad har vi då att erbjuda? Jag tror inte att vi har så
mycket annat. Även om det är lite på sidan om framställningen så är det en
fråga som är så pass viktig så jag tror att det är bra att vi också diskuterar i
god tid. Tack.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Ltl Anders Eriksson tyckte det var inte så viktigt med
utrymmena och personalens kompetens och tog avstånd från det. Jag
tror att det är otroligt viktigt med kompetens. Jag tror att personalen på
Tallbacken behöver mera kompetens om man också står i beråd med att
utveckla verksamheten där. Lokalerna är ganska nybyggda och de är
faktiskt byggda så att de inte ska vara i markplan för att de som bor där
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och ska skyddas ska inte behöva stå ut med alla möjliga konstigheter
som kan hända.
Att ställa den här gruppen mot andra inom KST vill jag ta avstånd
ifrån. Det är ett vanligt retoriskt grepp hos ltl Anders Eriksson. Jag vill
överhuvudtaget inte se på frågan på det sättet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag vill tacka för stödet från ltl Anders Eriksson. Vicelantrådet
sade efter mitt anförande att det förstås är gränsbevakningens ansvarsområde och så är det ju förstås. Men det kan bli aktuellt med akutskede
och då ska det vara tak över huvudet och jag pratade om barn och ungdomar. Det är bra om social- och miljöutskottet tittar på den frågan.
Ltl Anders Eriksson, replik

Med risk för att jag hamnar lite snett eftersom jag inte kan kommentera
tredje part i den här repliken så låt mig säga så här, helt taget ur luften;
jag tror att det inte är så bra om vi förlitar oss på att gränsbevakningen
ska sköta de här frågorna. Jag tror att det är viktigt att vi i det åländska
samhället funderar hur vi hanterar en sådan här situation när och om
det kommer illegala flyktingar, barn och ungdomar. Hur hanterar vi
detta? Vilka resurser har vi i vårt samhälle? Jag är inte tänkt på den frågan tidigare. Jag har inga problem att ge eloge till någon som tänker före
jag har gjort det själv. Jag tycker att det är bra att ltl Katrin Sjögren tog
upp den här frågan.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Jag fick också samma information här av lantrådet. Illegala flyktingar är inte vårt behörighetsområde. Det är i sådana fall något som vi måste diskutera. Om det mot förmodan skulle komma illegala
flyktingar och i värsta fall ensamma barn hit så måste vi ta kontakt med
gränsbevakningen och sedan ska de skickas till Åbo för att behandlas av
en myndighet, få asyl osv. Det är klart att före de är i Åbo så behöver vi
ha lite beredskap. Tallbacken skulle då vara ett alternativ som ltl Katrin
Sjögren lyfte upp.
Ltl Anders Eriksson, replik

Vi pratar om ett öppet och tolerant samhälle. Ltl Katrin Sjögren tog upp
dem som kanske är allra mest utsatta.
Jag kanske hårdrar det för mycket, men ska jag förstå ltl Kemetter på
det sättet att om vi helt plötsligt har barn och ungdomar, helt skyddslösa, som inte vet vart de ska ta vägen, ska vi då från åländska myndigheter stå med armarna i kors och säga; ”det här är inte vår behörighet,
var vänlig och ta er till Åbo eller kontakta gränsmyndigheten?” Det kan
man ju ändå inte mena.
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Jag kan inte tänkt på den här frågan och det tror jag inte att ltl
Kemetter heller har gjort. Det är bra om vi tänker på det här scenariot i
god tid.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det är väl alldeles självklart att om det kommer ett
papperslöst barn till Åland så står inte någon vanlig människa med armarna i kors och säger att de ska kontakta gränsbevakningen. Det är
klart att man hjälper till. Det är ju vårt gemensamma medmänskliga ansvar. Vi hjälper garanterat till. Jag tror inte att man vill missförstå oss på
flit.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det var ett bra klargörande. En viktig fråga kom upp. Ltl Kemetter sade i
sin replik att det här inte är vår behörighet. Det är i många, många
sammanhang ett väldigt klassiskt sätt att driva åländsk politik på. Det
här är inte vår behörighet, vi kan inte agera. Men vi har alla möjligheter
att göra mycket inom de områden som inte hör till vår behörighet.
Framförallt om det handlar om utsatta flyktingarna, barn och ungdomar, så måste vi ha en strategi hur vi ska hantera dem.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Lantrådet Camilla Gunell

Fru talman! Den här frågan är lite vid sidan av hela frågan om skyddshemmen. Men eftersom frågan nu har kommit upp och debatterats här så tänkte
jag ändå att vi kanske måste reda ut ett och annat.
Vad händer om ensamkommande barn eller personer, flyktingar, skulle
komma direkt från Europa och stiga i land på Åland? Landskapsregeringen
har fått frågor av den typen. Vi har också besvarat de frågorna. Vi konstaterar
att det här är en fråga som rör rikets gränser. Det handlar om medborgarskap
och rätten att upprätthålla sig i landet. Det är riksbehörighet. Det är staten
som avgör, efter individuell prövning, vilka personer som har giltiga asylskäl
och därför rätt att få eller inte få stanna i landet. Det är finska migrationsverket som gör prövningarna och ger besked till de asylsökande. Under tiden
som prövningarna äger rum bor personerna i fråga på förläggningar eller
asylboenden.
Vi har också fått frågan om vi på Åland borde ha någon typ av förläggning
för asylboende, men eftersom det inte är vår behörighet att sköta det här så
har vi svaret att det inte är aktuellt.
Det är fastslaget i rikslag vilka tjänster som de asylsökande har rätt till medan ansökan behandlas. När man sedan har fått asyl och uppehållstillstånd så
kan man flytta till egen bostad och hemkommun och det är där de åländska
kommunerna kommer in i bilden.
Det här är ett ansvarsområde som inte faller inom vår behörighet. Ett barn
eller personer utan asyl som skulle stiga land på Åland blir i första skedet föremål för riket att ta hand om.
Under den senaste mandatperioden har vi haft en ganska intensiv dialog
med riksmyndigheterna om att göra det möjligt för åländska kommuner att ta
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mot flyktingar, dvs. personer som redan har fått asyl. Det skulle vara under
ordnade former på Åland och samma system som i riket.
Rikslagen om integrationsfrämjande ändrades i december 2014 på uppdrag av vår åländska vilja. Nu är det möjligt för de åländska kommunerna att
ta ett humanitärt ansvar och dela det med andra kommuner i landet. Personer som finns idag på förläggningar kan placeras ute i landet i kommuner
som är villiga att ta emot.
Det kan naturligtvis hända att det kommer barn eller vuxna som är i behov
av hälso- och sjukvård och då är det naturligtvis till hälso- och sjukvården
man går och får vård innan man sedan går den rätta vägen, så att det här
sköts med korrekta myndigheter. Tack, fru talman.
Talmannen
Vi tackar för den informationen. Det var viktigt att få frågan utredd. Efter detta återgår
vi till det som ärendet handlar om; Skyddshem för personer som har drabbats av våld i
nära relationer.
Ltl Sara Kemetter

Tack, fru talman! Tack lagtinget för en mycket konstruktiv och positiv debatt.
Det är glädjande att under den här mandatperioden ha debatterat det här
först i lagtinget och sedan i social- och miljöutskottet där vi har uppmärksammat regeringen på behovet av ett skyddshem under landskapet. Nu kan vi
förverkliga det här.
Nu gäller det att ha en ganska snabb behandling. Som vi hörde från de
andra ledamöterna i social- och miljöutskottet så är även jag mycket positiv
till att vi nu snabbt ska få resultat med snabba diskussioner. Det är viktigt att
detta nu sker fort.
Det har också kort diskuterats vad vi mera kan göra. Våldet tar ju faktiskt
inte slut. Vi har debatterat det här år efter år. De som har suttit i lagtinget
länge har säkert alltid fått säga samma saker. Vilken utveckling har vi? Fortfarande behövs det mycket för att den som blir slagen eller hotad hemma ens
ska våga fly eller berätta om våldet som sker fast vi vet att det görs mycket arbete för att sänka tröskeln.
När jag var liten så tror jag inte ens att man pratade om våld. Nuförtiden
finns allt från pamfletter till att man går in i skolorna och diskuterar. Man
försöker på det här sättet sänka tröskeln för att rapportera om familjevåld.
Man pratar också med elever på ett annat sätt än vad man gjorde förr.
Däremot är jag själv bekymrad över att vi nu i riket ser hur skyddshemmen
bemöts av kraftig penningbrist. Eftersom det här blir ett all åländskt skyddshem och landskapet tar över den finansiella biten så tycker jag att vi har skött
det exemplariskt. Var man än bor på Åland så har vi garanterat att man erbjuds tillfälligt skydd för både kvinnor och barn som utsätts för våld i hemmen. Hemmet borde vara den trygga platsen. Om man inte kan vara hemma
och det är för farligt så måste man kunna fly någonstans.
Att läsa den här statistiken, som också nämndes tidigare här i ett anförande, är ju alldeles beklämmande. Statistiken har också tagits upp i debatten. När man inte har varit med om något sådant här så blir man riktigt illa
till mods, att sådant här sker på vårt lilla Åland. Vad beror detta på och varför
sker inte en förändring? Ja, vi har tidiga insatser, vi går in med information,
diskuterar och vi håller med utbildning. Det som jag tror att vi i det här fallet
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också måste diskutera mera är alkoholpolitiken. Det var en polis som någon
gång sade att om vi inte skulle ha alkohol i samhället så skulle polisen nästan
inte ha något jobb alls.
Vi har en dryckeskultur i Finland som leder till att Finland och Åland ligger
högt upp i statistiken vad gäller våld inom familjen. Det borde vi diskutera
mera även i samband med den här lagstiftningen. Varför har vi ett så stort
behov av alkohol och varför är det så svårt att förändra? Vi har tidigare haft
lagstiftningar kring alkohol och alkoholpolitik och då märker man plötsligt
att den här delen av debatten blir bortglömd, fast det tyvärr ändå är våld som
det sist och slutligen leder till när man tittar på statistiken. Det är ganska
många fall.
Det är nu glädjande att det här går snabbt och att det har gett resultat så
här fort. Jag stöder detta med hela mitt hjärta och det gör säkert min grupp
också. Tack.
Talmannen
Diskussionen är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till social- och miljöutskottet omfattas? Förslaget är
omfattat. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.
Remiss
5

Ändring av sjöarbetsinkomstavdraget
Landskapsregeringens lagförslag (LF 29/2014-2015)
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.
Vicelantrådet Roger Nordlund

Fru talman! Sjömanspensionssystemet i Finland har genomgått en reform
och den nya lagstiftningen träder ikraft vid ingången av 2016. Det här gäller
ändring av lagen om sjömanspension och införande av lagen om sjömanspensioner. Det handlar också om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport och det berör också till viss del inkomstskattelagen.
Fru talman! Vi beklagar att vi kommer i denna sena stund med den här
framställningen. Den borde ha varit här på lagtingets bord redan under vårterminen för att behandlas då. Tyvärr har inte informationssystemet fungerat
i den här frågan. Vi måste vi reparera och försöka göra det bästa möjliga i vår
situation.
Hela sjömanspensionssystemet i landet har reformerats. Olika premier
som påverkar både statsskatten och kommunalskatten har förändrats. Vårt
förslag är att vi agerar på ett sådant sätt så att vi bibehåller status quo i den
här situationen så att vi har en likartad situation här på Åland som i resten av
landet.
Då kan man fråga sig; varför ska vi ha det på det här sättet? Det är av flera
orsaker. För det första därför att politikområdet är nationellt. Vi från åländsk
sida agerar så starkt som möjligt för att statsmakten ska bibehålla stödsystemen och föra en god sjöfartspolitik. Vi tycker också för det andra att det är
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korrekt att vi har följd i färg i den politik som vi för här på Åland när det gäller det här politikområdet.
Vi föreslår konkret att sjöarbetsinkomstavdraget tas bort. På det sättet håller vi balans med de förändringar som har gjorts med pensionspremierna.
Trots den här förändringen får de människor som berörs en lite bättre ekonomisk situation. En del får en lite högre beskattningsnivå, det är sådana som
relativt sett har en hög inkomstsnivå.
Det här är förslaget som vi lägger till lagtinget och finans- och näringsutskottet för behandling.
Ytterligare kan sägas att beräkningarna som ligger till grund för detta
handlar om cirka 750 000 euro som också kommer den kommunala sektorn
till godo på det här sättet. Det är också en bra sak att ta med sig in i de kommande diskussionerna med kommunerna om hur vi ska sköta de ekonomiska
relationerna mellan landskapet och kommunerna för nästa år. Tack.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, fru talman! Jag hakade lite upp mig på en skrivning här i motiveringarna. ”Förslagets inverkan på de kommunala skatteintäkterna
skapar ett ekonomiskt utrymme för landskapsregeringen att föreslå
åtgärder som kan komma fler till godo”. Kan man utveckla på vilket
sätt det ekonomiska utrymmet skapas för landskapsregeringen? Jag får
den uppfattningen att det är kommunerna som får 750 000 euro mera.
Eller tänker man ta dessa 750 000 euro ifrån kommunerna? Reflektera
gärna kring det!
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! För det första beklagar jag att det här ärendet inte på ett
normalt sätt har hunnit gå ut på remiss till kommunerna, till Mariehamns stad och till kommunförbundet vilket det borde ha gjort. Tidtabellen är sådan att vi måste göra på det här sättet. Det är till fördel för
kommunsektorn så rimligen är de positiva.
Vi har tagit beslut i landskapsregeringen och i lagtinget om olika lagframställningar som ökar kostnaderna för kommunerna. Vi har nu två
förslag här som de facto minskar kostnaderna. Det föregående ärendet
när det gäller skyddshem och nu det här ärendet. Vi kommer de närmaste veckorna att ha ett samrådsförfarande med kommunsektorn. I den
diskussionen kommer den här saken att finnas med så att vi hittar en så
god balans som möjligt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Kontrollsystemen har fallerat, ungefär så sade vicelantrådet. Under den förra mandatperioden byggdes ett system upp med så
kallade kvartalsmöten, mellan landskapsregeringens finansavdelning
och finansministeriet på rikshåll, uttryckligen för att man skulle kunna
planera skatteåtgärder som via delad behörighet berör respektive part.
Kvartalsmöten hålls fyra gånger per år och uppenbarligen har detta nu
inte fungerat. Genomför man fortfarande dessa kvartalsmöten? Har
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man en fortlöpande process där man träffas och diskuterar de här sakerna.
Sedan får man konstatera ytterligare att inte heller under riksdagsbehandlingen har det uppenbarligen skett en kontakt mellan landskapet
och riksdagen. Det här får man beklaga.
Talmannen
Tiden är ute!
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! När det gäller frågan om kvartalsmötena så fortgår de på
precis samma sätt som under de föregående perioderna. Men tyvärr har
detta fallerat. Man har inte gett den här informationen på det sätt som
man borde ha gett till landskapsregeringen under behandlingen före det
togs beslut i regeringen. På samma sätt har inte landskapet heller hörts i
det utskott som behandlar det här ärendet i Finlands riksdag. Två fel har
begåtts här och den saken är naturligtvis under diskussion.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det är nödvändigt att det här diskuteras ordentligt. Det får
helt enkelt inte förekomma sådana här saker. Ärendena är av olika dignitet olika gånger. Det här är också en väldig viktig sak, kanske inte för
själva lagförslaget så som jag ser det. Förändringar i avdragsmöjligheterna, att man tar bort sådana saker som begravningsbidrag och att man
kan gå i pension väldigt tidigt, det tycker jag att är bra att man justerar
det så att det för sjömän är samma som för övriga arbetstagare.
Själva finansieringen av det här systemet är intressant om man läser
rikspropositionen. I förlängningen innebär det att sjöfartstödet ökas
med cirka 14 miljoner euro. Det blir en överföring från staten till sjöfarten för att allt detta ska balanseras. På rikshåll är ju sjöfartstödet nu
ifrågasatt. Jag ber att finansministern, sjöfartsansvariga, ger en bild av
hur det ligger till.
Talmannen
Tiden är ute!
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Det är en av anledningarna till varför jag tror att det är bra
att vi har följd i färg här, så att vi blir de första som ändrar på helheten.
Vi ifrån åländsk sida värnar alla om att det sjöfartstödet som finns nu
och fungerar ska kunna fortsätta. Rederinäringen har en önskan att sjöfartstödet ska fortsätta som sådant.
Det är så som ltl Perämaa sade, detta skulle finnas med på listan som
eventuellt skulle verkställas om inte samhällsfördraget skulle komma i
kraft. Nu kom inte samhällsfördraget ikraft så som målsättningen var.
Men efter det har man ändrat politiken och sagt att det finns andra åtgärder. Tillsvidare lever vi i den tron och uppfattningen att det inte ska
ske några förändringar när det gäller sjöfartstödet.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
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Ltl Axel Jonsson

Tack, fru talman! Det är förstås alltid olyckligt när det inte finns tid att behandla ärendena ordentligt här lagtinget. Det gör inte saken bättre att vi
dessutom har ett ganska pressat tidsschema från tidigare.
Jag vill lyfta upp några saker som jag tycker är oerhört väsentliga i sammanhanget. Dels det ena som jag lite var inne på i ett replikskifte, dvs. att
man konstaterar att den här förändringen skapar ett ekonomiskt utrymme för
landskapsregeringen, trots att det de facto är kommunerna som enligt förslaget ska få mera pengar att röra sig med. Sedan säger man att man på något
vis kommer att använda de här pengarna till någonting annat. Motiven är lite
luddiga.
Ännu mera intressant blir det om man tänker på det faktum att vi under de
senaste åren har sett en hel del fartyg flagga ut till Sverige vilket innebär att
våra åländska kommuner går miste om stora kommunala skatteintäkter. Det
är viktigt att man i den här diskussionen kopplar ihop det här och ser det som
en helhet. Hur fungerar den kommunala ekonomin och landskapets ekonomi,
tillsammans med sjöfartsekonomin? Kommunerna kan på det här sättet
drabbas genom att fartygen flaggar ut och in i olika omfattningar. Det drabbar deras kassor och deras ekonomiska handlingsutrymmen.
När finans- och näringsutskottet behandlar det här ärendet vill jag att de
också tar en helhetsblick på den kommunala ekonomin och hur den interagerar med sjöfartspolitiken.
Vi vet att det på många håll är utmanande tider inom sjöfarten. Är det något som är viktigt för oss här i lagtinget så är det att se till att vi har en konkurrenskraftig sjöfartspolitik som helhet. Det här är en förändring som mer
eller mindre blir ett nollsummespel för staten. Men det är en förändring som
kommer oss till godo.
Vid den här typen av förändringar, när man skriver att landskapsregeringen har ett större ekonomiskt rörelseutrymme, så hoppas jag verkligen att man
tänker sig någon form av åtgärder för att eventuellt stöda sjöfarten ytterligare, att man har det här perspektivet. Det är synd att man inte utveckla det
här mera i texten så att vi skulle få en hint om vilken typ av åtgärder som man
tänker sig. Jag hoppas att det är något som man kan förklara för finans- och
näringsutskottet.
Det är inte så lätt att få jobb idag som åländsk sjöman. De åländska rederierna har det i allmänhet ganska tufft.
Kan vi ha det perspektivet hur vi kan skapa Östersjöns bästa sjöfartspolitik
också i det här lagförslaget, det perspektivet borde vi alltid ha när vi diskuterar sjöfartspolitik, så det är det absolut viktigaste när vi måste prioritera på
grund av tidspress i lagtinget. Det är synd att det har blivit på det här sättet,
men jag hoppas att finans- och näringsutskottet håller fokus på den frågan.
Tack, fru talman.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Jag tycker att ltl Axel Jonsson hade ett bra förslag, att man
ska titta på den kommunala ekonomin och landskapets ekonomi. Jag
tror att man då kommer att märka att den kommunala ekonomin har en
bättre inkomstutveckling det här året mot föregående år medan landskapet har en svagare utveckling. Det är också någonting som man ska
väga in i de helhetsbedömningar som vi hamnar att göra framöver.
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Ltl Axel Jonsson, replik

Det blir märkligt, i skrivningen som jag hänvisade till finns det på något
vis mellan raderna, och man får även den känslan från finansministerns
replik, att de här pengarna ska gå till landskapet till någonting annat. Då
vore det på sin plats att man förklarar vad man vill. Varför ska dessa
pengar gå till landskapet? I lagförslaget föreslås trots allt en förstärkning
av den kommunala ekonomin. Sedan skriver man å andra sidan att det
kanske ska gå till någonting annat. Det här blir lite kryptiskt för mig. Det
som jag menade i mitt anförande om att jämföra den kommunala ekonomin med sjöfartsekonomin, eller koppla ihop dessa, är att titta på de
förändringar som har skett under de senaste åren. Vi har sett fartyg som
flaggat både ut och in och hur det har påverkat den kommunala ekonomin. Det är också en viktig aspekt.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Det vore mig och landskapsregeringen främmande att säga
vad kommunerna ska använda pengarna till. Däremot har vi ett sådant
förhållande mellan landskapet och kommunerna att vi har ett samrådsförfarande där både plus och minus ska vägas in. I den diskussionen är
det här en komponent i höst.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Liberalerna kan inte nog understryka att man gör det som vicelantrådet sade, att man diskuterade det faktum att kontrollfunktionen i det
här fallet igen har fallerat. Det här är en skatteåtgärd.
Den förra landskapsregeringen, under ledning av dåvarande lantråd Viveka Eriksson och dåvarande finansminister Jyrki Katainen, åstadkom ett
kvartalssystem. Finansministeriet och landskapsregeringens finansavdelning
skulle diskutera just sådana frågor som var aktualiserade och som kunde påverka den ena eller den andra parten med tanke på den delade behörigheten
på skatteområdet. Nu har detta uppenbarligen fallerat.
I riksdagens proposition kan man läsa att rederierna i Finland har blivit
hörda i den här frågan. Jag utgår ändå ifrån att rederierna i Finland diskuterar olika frågor också med landskapsregeringen, men uppenbarligen har man
inte hittat varandra i den beröringspunkten heller. Inte heller under riksdagsbehandlingen har landskapsregeringen blivit uppmärksammad på att
detta pågår. Här krävs nog en allmän uppryckning för att vi ska få det här att
fungera bättre.
Det här leder till att vi behandlar en proposition här på Åland där ingen
part överhuvudtaget har kunnat ge ett remissyttrande. Vi ska göra det bästa
vi kan av situationen.
Som jag sade här tidigare, själva substansförändringarna finns det kanske
inte så mycket att säga om. Man minskar avdragsmöjligheterna i kommunalbeskattningen för sjöfolket. Man gör en justering mellan avdragsmöjligheten i
kommunalbeskattningen och statsbeskattningen. Däremot minskas socialskyddsavgifterna, som går in till pensionssystemet, för att finansiera hela de
kommande pensionsåtagandena. För sjömännen är själva pensionsdelen till
och med positiv så som landskapsregeringen beskriver i framställningen. De
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flesta inkomstgrupper sjömän får de facto lite högre disponibel inkomst via
detta.
Sedan slopas möjligheterna att kunna gå väldigt tid i pension. Tidigare
kunde befälen gå i pension vid 60 år och manskapet vid 55 år. Vi tycker att
det är fullständigt rimligt att också sjömän jobbar ungefär så länge som alla
andra arbetande människor överlag i samhället. Det normala är att människor jobbar fram till 63-68 år, vilket är den normala pensionsåldern idag.
Pensionsåldern på 60 år och 55 år härrör sig ursprungligen från riksdagens
proposition från år 1955.
Begravningsbidraget som man som sjöman kunnat få ända upp till 11 000
euro, om jag minns rätt, slopas nu också. Även om det är sorgliga händelser i
sig så känns det ändå rimligt att man finansierar begravningen på ett normalt
sätt så som alla andra får göra. Det är inget fel i det.
Som vicelantrådet sade här, de åländska kommunerna ska tjäna lite grann
på det här. Sjömännen tjänar lite grann. Det står i rikspropositionen att staten Finland ska tjäna lite grann på detta på sikt. Sedan finns det några andra
parter med i hela det här spelet; sjömanspensionskassan och rederierna. Det
står ju inte heller att någondera av dem ska förlora. Det är ju en fantastisk
framställning på det sättet om alla är vinnare och alla får mera och ingen får
mindre. Nåväl, det kan ju bero på att vissa av förmånerna slopas helt och hållet.
Det som bekymrar mig är att det står i riksdagspropositionen att staten ska
få in lite mera skatteintäkter via omfördelningen. För att det här nollsummespelet ska fungera så står det att sjöfartstödet bör ökas med ungefär 14 miljoner euro till rederierna.
Den här framställningen lades av regeringen just före årsskiftet och den
antogs av riksdagen just efter årsskiftet 2014-2015. Nu vet vi att hela sjöfartstödet på ett eller annat sätt är föremål för diskussioner. Såsom jag uppfattar
det så är det riksdagspropositionen som har lett till den här framställningen. I
budgetmomentet i statsbudgeten måste sjöfartstödet ökas med 14 miljoner
euro ovanpå den tidigare summan för att nollsummespelet ska bevaras. Med
tanke på att åländska frågor kanske inte är de lättast att driva just nu på rikshåll så kan man bli bekymrad över det här. För att det här ska fortsätta som
tidigare så måste summan på det budgetmomentet ytterligare öka.
I den mån finans- och näringsutskottet hinner titta på det här och kanske
höra någon part så är det bra. Vi kan inte själva lösa den här problematiken,
men vi bör åtminstone bevaka den.
Det var de här sakerna som väckte mitt och vårt intresse i första hand.
Tack.
Talmannen
Diskussionen är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget
är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Remiss
6

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2015
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 6/2014-2015)

49

Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens
förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Diskussion.
Vicelantrådet Roger Nordlund

Fru talman! Det här är den fjärde tilläggsbudgeten för år 2015. Den huvudsakliga orsaken är den kläm som togs här i lagtinget under våren om Vårdöbron. Klämmen bygger på att undersökningar skulle göras för att få en enighet här i lagtinget och i landskapsregeringen om vilket handlingsalternativ
man skulle gå in för.
De vidare undersökningar som gjordes visade att brofundamenten t o m
var i sämre skick än man befarade. Nu finns det en enighet i landskapsregeringen om att en helt ny Vårdöbron är det klokaste alternativet i det här läget.
Det är den fullmakten som vi begär från lagtinget för att gå vidare på det
sättet. Pengar föreslås inte i den här tilläggsbudgeten eftersom det finns tillräckligt i den ordinarie budgeten för år 2015 och sedan kommer man att budgetera pengar för de kommande åren.
Sedan finns det också pengar upptaget här för oljeskydd som är en viktig
fråga. Under en lång tid har oljeskyddsfonden och planer funnits. Arbetet här
på Åland ligger efter när det gäller beredskap. Det är angeläget att vi i den här
tilläggsbudgeten nu kan ta upp dessa medel så att vi kan ta till vara de medel
som har blivit beviljade från oljeskyddsfonden och att vi kan verkställa de åtgärder som detta möjliggör. Vår beredskap och våra möjligheter att skydda
den åländska miljön och framförallt vattenmiljön är en god sak för det
åländska samhället.
Fru talman! Det finns säkert också orsak att nämna det som beskrivs här i
tilläggsbudgeten, nämligen de förseningar som vi har med driftsprivatiseringarna. Den ordinarie budgeten för 2015 bygger på att de driftsprivatiseringarna som är aviserade ska kunna verkställas vissa datum, men så är inte
fallet. Olika besvär har inlämnats och detta medför att det blir förskjutning.
Det innebär de facto att vi har merkostnader som vi redovisar för och som vi
måste hantera i kommande tilläggsbudget när vi vet hur året slutar. Det är
olyckligt och beklagligt med tanke på den ansträngda ekonomin som vi redan
har i landskapet.
Det som mildrar den här situationen något är att vi samtidigt har ett bunkerpris, ett råoljepris, som är betydligt lägre än vad man kunde förutse när
den ordinarie budgeten lades. I viss mån kommer den här kostnaden att balansera på rederienheten, men inte fullt ut. Vi kommer högst sannolikt, när
året är slut, att ha en merkostnad på det här området och det är beklagligt. Vi
skulle behöva den inbesparingen som oljepriset medför.
Ett annat stort moment som vi tar upp är 570 000 euro för vindkraften
som produktionsstöd. Det gör vi utifrån att lagframställningen med stödformerna finns för notifiering i Bryssel. Vi har fått positiva signaler. Det är dock
inte helt klart ännu. Om det blir klartecken från EU, och den här framställningen godkänts av lagtinget, så har vi också beredskap att kunna betala ut
2013 och 2014 års produktionsstödsnivåer. Det kan också vara en positiv signal till den branschen med tanke på planeringen av arbete som pågår när det
gäller det stora projektet att förverkliga det så kallade feed-in systemet. Vi får
se det här som bryggan fram till det systemet.
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Fru talman! Sedan har vi danaarvet. Vi föreslår att 750 000 euro av danaarvet ska reserveras för Pommerns torrdocka eftersom det är donatorns vilja
att medlen ska komma sjöfarten till fromma. Samtidigt föreslår vi att det ska
avsättas 150 000 euro för projekt som gäller äldreomsorgen. På det sättet försöker vi komma emot donatorns vilja i det här ärendet.
Fru talman! Trots att vi upplever att vi har en god situation och arbetslösheten minskar så är det lite beklagligt att vi ändå måste ta upp mera pengar
för bostadsstöd och underhållsstöd. Detta kommer vi att analysera här under
hösten och se om det här är en tillfällig puckel eller om det är en mera bestående förändring i det åländska samhället. Vi har inte svar att ge ännu. Vi kan
bara konstatera att efterfrågan av bostadsstöd och underhållsstöd är större än
vad vi kunde beräkna vid tidpunkten för uppgörandet av den ordinarie budgeten.
Fru talman! Däremot är det positivt, även om det är en kostnad, att också
barnbidragen ökar. Det visar på att det finns en tillväxt av unga människor i
samhället.
Med de orden, fru talman, överlämnar jag den här tilläggsbudgeten för behandling här till lagtinget.
För att göra budgeten till en nollbudget så har vi dragit ner på trafikavdelningens vägsida för att dels kunna finansiera renoveringen av verkstaden på
Möckelö. Detta gör vi för att det inte har varit den åtgång under året så som
det planerades när budgeten gjordes upp. Det har dels också att göra med att
många projekt skjuts fram på grund av besvär och andra olika problem. Vi
har också en personalsituation som medför att vi inte kan förverkliga projekt
i den takt som vi trodde.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Tack vicelantrådet. Jag har egentligen två frågor. Den
första frågan härrör sig till Vårdöbron. När vi har fördröjt den här processen så undrar jag hur mycket den här fördröjningen egentligen har
kostat landskapet?
Min andra fråga gäller vindkraften. Ni skriver: ”Eftersom beslutsprocessen hos riksmyndigheterna dragit ut på tiden”. Vilka konsekvenser
får det? Är det risk för att vi inte får ersättningen från fastlandet?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! På den första frågan så tror jag att infrastrukturministern
kan ge ett tydligare svar än vad jag kan. Naturligtvis blir det en viss
merkostnad. Samtidigt är det bra att vi har fått bron ordentligt undersökt så att man vet vad vi har att arbeta med nu och vad som behöver
göras. Det viktiga är nog ändå att det ska finnas tillräckligt med tid så att
vi kan använda den gamla bron under tiden som den nya byggs så att infrastrukturen och kommunikationerna kan fungera. I den situationen är
vi fortfarande om allting rullar på nu så som vi har tänkt.
När det gäller vindkraften är det fortfarande vår övertygelse att feedin systemet ska komma ikraft. Diskussionerna tar, tyvärr, längre tid än
vad man tror.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Tack för presentationen. Jag har ingenting att invända
mot detta budgetförslag.
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Jag har ett par frågor. När det gjordes en utredning över den gamla
Vårdöbrons tillstånd så skriver landskapsregeringen att för att bron ska
kunna fungera som reservbro under byggnadstiden av den nya bron så
måste man göra nya kalkyler för vad det kommer att kosta och vilka förstärkningar det erfordras. Har vicelantrådet någon uppfattning om nivån på den kostnaden?
Min andra frågeställning gäller att den nya bron har tidigare beräknats till knappa 10 miljoner i kalkylen. Men de kalkylerna var inte särskilt ingående. Har vicelantrådet någon uppfattning om vad som skulle
kunna bli ett kalkylerat pris om man skulle göra en ordentlig kalkylering
i det här skedet?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Den senaste uppgiften vi har är 9,9 miljoner. Jag har tyvärr
inte någon annan information. Kanske utskottet kan höra sakkunniga
om flera uppgifter? Men jag har tyvärr inte några fler uppgifter.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! De siffrorna togs fram för 1 1/2 – 2 år sedan. De knappa 10
miljonerna innehöll också iståndsättande av den gamla bron så att man
kunde ha den som reserv och som bro under byggnadstiden. Byggnadstiden blir ganska lång nu. Det finns alltså en möjlighet att det kan bli betydligt dyrare än 9,9 miljoner, med det har inte vicelantrådet någon
uppfattning om ännu. Därför är det viktigt att finans- och näringsutskottet får all information när det gäller de här summorna som landskapsregeringen kan plocka fram.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Kalkylerna slutar på 9,9 miljoner. Får vi någon annan information är det naturligtvis vår skyldighet att meddela lagtinget det.
Fokus måste nu vara på att man får processen att gå framåt och förverkligad. Tiden kommer emot oss när den nuvarande bron inte kan användas eller bara kan användas med så svåra restriktioner så att det blir
svårt att få kommunikationerna att fungera. Det upplever jag som den
stora utmaningen just nu.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Under moment 65000, Jakt- och viltvård, gör man en
teknisk korrigering med ett tillägg på 24 000 euro. Man vill att pengarna
ska användas till yrkesmässigt bedriven odling, för ersättande av hjortdjursskador på yrkesmässigt bedrivna odlingar eller skogsplanteringar
samt för jaktvårdsföreningarnas skötsel av förvaltningsuppgifter som
rör hjortdjur.
Jag sitter själv med i finans- och näringsutskottet och där borde man
ta upp bekymren med Skarven idag i havet. Man borde diskutera och ta
fram en åtgärdsplan på hur man ska motverka utvecklingen av Skarvstammen.
Sedan när det gäller Möckelö vägstation och de anslag som finns där
så äntligen tänker man göra något åt den stationen. Det är tid nu. Bety52

der detta att man en gång för alla ämnar ha stationen kvar där och att
det är slutdiskuterat om flyttning till Godby?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

På den första frågan får jag ge passningen vidare till ansvariga ministern. I det här skedet hanterar vi inte Skarven även om jag djupt
sympatiserar med ltl Eklund eftersom jag såg Skarv på grannens brygga
här i veckan. Man blir orolig när de kommer nära men det får vi ta i ett
annat sammanhang.
När det gäller verkstaden så är den de facto utdömd nu. Vi måste
sätta verkstaden i skick. Jag utgår ifrån att den ska sättas i sådant skick
så att den kan ha en varaktighet. Mig veterligen finns det just nu inga
andra planer på att verkstaden ska flytta någonstans.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Det har förekommit diskussioner i många omgångar.
Man har diskuterat flyttning till Godby och att man skulle ta bort verkstaden från Möckelö. Jag vet att skicket på Möckelöstationen har varit
under all kritik. Med den här insatsen på 700 000 euro så hoppas jag att
den diskussionen är slut en gång för alla. Jag anser att stationen idag är
på rätt ställe och att man bör utveckla den och inte tänka på några andra
placeringar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, talman! Jag gläds åt förslaget till pengar till Pommerns bevarande.
Med tanke på de få kulturhistoriska riktigt värdefulla saker vi har på
Åland så är det oerhört glädjande. Kan vicelantrådets ge en fingervisning på vad som till kan behövas ifrån oss totalt sett, eller är det för tidigt att avslöja det? Det är välkommet.
Egentligen har jag en fråga om notifieringen av vindkraftsstödet. Hur
är det möjligt att det drar ut på tiden även denna gång för att få EUkommissionen att ge klartecken? Det är oroande att det ska finnas ett
sådant behov av att upprepa hjulen gång på gång i Bryssels korridorer.
Det är lite oroväckande med tanke på att det är lagförslag som känns
igen och ändå tar det en sådan här tid. Har vicelantrådet någon uppfattning om det?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Jag och vi från landskapsregeringens sida delar naturligtvis den frustrationen. Vi tycker att det borde vara en enkel sak eftersom det egentligen är samma sak som har gjorts redan tidigare, inte bara för oss utan
för landet som helhet. Tyvärr är EU-byråkratin svår framförallt när man
är en liten spelare som landskapet är i det här fallet. Jag kan försäkra att
tjänstemännen och även politikerna gör allt för att försöka komma till
klarhet så att vi får grönt ljus och kan betala ut de här pengarna. Jag vet
att pengarna är efterlängtade och det finns ett stort behov just nu hos
energiproducenterna.
När det gäller Pommerndockan så tror jag att det finns andra här i salen som vet mera vad totalkostnaderna blir. Jag kan säga så mycket att
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dockan har varit aktuell under ett flertal år. Det finns en form av reservering av PAF-medel. Vi har haft Pommern med i tankarna och försökt
hålla undan så att vi med PAF-medel ska kunna vara med och finansiera
torrdockans förverkligande. Det finns och har funnits en beredskap under ett flertal år.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, talman! Inte för att jag är bitter men jag kan inte låta bli att jämföra EU-kommissionens enorma satsning på att sänka ITiden-projektet
med stöd av EU-regelverket. Det var en otrolig satsning, de tog in proffs
och dyra advokater. Men att här hjälpa till att samhället ska snurra, att
sådana som producerar förnyelsebar energi ska kunna leva, det är ingen
riktig prioriterad fråga. Det här skapar förstås EU-förakt hos oss alla,
bristen på prioritering av vad som är viktigt med tanke på unionens behov av pengar.
I övrigt konstaterar jag att vi ännu har ett likviditetstillskott att vända
oss till. Ser vi på behovet av investeringar så är det ett överskott som vi
behöver i likviditetsform, eller hur vicelantrådet?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! När det gäller EU så delar jag frustrationen.
När det gäller likviditeten så har vi tagit med det som en information
här till lagtinget för att man ska se att vi har lyckats stabilisera likviditeten på en nivå som ligger runt 50-60 miljoner. Vi ska inte låta oss invaggas i någon tro att det här är en trygghet. Vi har väldigt stora utmaningar framför oss för att klara nästa års budget och de kommande årens
budgetar och alla investeringar. Med den likviditet och den ekonomi vi
har så är det en utmaning som kommer att kräva mycket, mycket stora
prioriteringar.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Göte Winé

Tack, fru talman! Talmannen var orolig att jag skulle prata länge om tilläggsbudgeten. Jag kommer att vara relativt kortfattad. Jag vet att en replik i en
minut inte räcker och därför valde jag taltur.
Jag vill tacka landskapsregeringen och framförallt vicelantrådet Roger
Nordlund när det gäller kommunernas sociala tjänster. Jag vill ge mitt understöd när det gäller ersättning för skolgångskostnader utanför Åland. Det här
är en viktig sak. Man hamnar att placera ungdomar och barn som går i
grundskolan utanför Åland. Det kan medföra ganska stora kostnader.
Jag kan ta upp ett exempel. För Sunds kommun, redovisningsår 2013, ligger kostnaderna runt 54 000 euro när det gäller skolgångskostnader. Det är
ganska stora pengar för en liten kommun. Det här är ett viktigt. Man gör
detta inom barn skyddsåtgärder.
När vi tidigare gick in och ändrade att landskapsandelarna mera skulle
hjälpa till i barnskyddskostnader så fallerade det lite. De här skolgångskostnaderna fanns inte med då. Detta vill jag lyfta fram för det är jätteviktigt.
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På den finska sidan har vi Lagmansgården uppe i Österbotten. Eftersom
jag sitter med i det Finlandssvenska folktinget vet jag att Lagmansgården hotas av flyttning. Under senaste folktingets session fick jag med att folktinget
ska se på att Lagmansgården kan verka i en svenskspråkig ort.
Först fick jag höra att det fanns en risk att kostnaderna bara skulle ersättas
från den finska sidan och inte från den svenska sidan. Det kollade jag upp
idag med finansavdelningen och kostnaderna ersätts både från Finland och
från Sverige. Det här är jätteviktigt.
Vi har allt flera ungdomar med svåra psykiska sjukdomar. Ibland måste
man behandlas samtidigt som man går i skolan. Barns och ungas mående gör
att man måste titta på hur man ger den bästa hjälpen.
Vi har en möjlighet i Finland; Lagmansgården. De gör ett jättebra jobb. De
jobbar oftast och bäst med utåt agerande barn. Det finns många ungdomar
som har olika psykiska sjukdomar och det måste man ta hänsyn till när man
gör placeringar.
Det är jättebra att man kommer till det här. En placering i Sverige kan vara
rätt så kostsam. Vi inom Sunds kommun har under det här året haft kostnader som har legat på 11 000 euro per månad. Då får det snabbt iväg när man
har sådana kostnader. Man behöver verkligen se hur man hjälper. När vi pratar om barnskyddskostnader så är det här en jätteviktig sak.
Jag tackar verkligen landskapsregeringen. När man ser på vad man kan
göra för barn och unga så är det jättebra att man kan hjälpa kommunerna
med placeringar. För det här kan vara betydligt mera komplext än vad man
tror. Ser vi på den svenska sidan så har vi egentligen rena rama smörgåsbordet med olika skolor som har specialisering. Ska vi hjälpa så är det viktigt
att vi ser var det är bäst att placera barn och ungdomar. Vi har inte bara Lagmansgården som ett alternativ. Det är inte någon kritik mot Lagmansgården,
tvärtom. I mitt tidigare arbete som fältarbetare har jag ofta varit upp till
Lagmansgården. De gör ett fantastiskt och bra jobb, men ibland kan de inte
tillgodose alla behov och då måste man se på den svenska sidan. Det är bra
att det löste sig så att man får man det ekonomiska stödet från finansavdelningen även när man placerar ungdomar i Sverige. Jag har bara gott att säga
om det.
Innan jag avslutar, fru talman, kan jag inte låta bli att bara kort säga; äntligen! Man brukar prata om förlorade år. Vi har många förlorade månader när
det gäller Vårdöbron. Jag önskar verkligen att alla dessa många ”förståsigpåare” som har haft åsikter om bron och om det har varit en politisk beställning
nu lyssnar på expertisen så att vi går till handling och kommer igång. Det är
många som verkligen vill se att det nu händer någonting och att det går
framåt. Låt det inte längre blir någon prestige i den här debatten. Tack.
Ltl Göte Winé, replik

Fru talman! Jag har stor respekt för ltl Winés arbete för ungdomar.
Sunds kommun ligger säkert på framkant i sitt värnande om att unga
sundsbor så småningom ska kunna utvecklas efter sina förmågor ute i
samhället. De åtgärderna som ltl Winé pratade om är säkert väldigt bra
och goda och behöver säkert genomföras.
När det gäller finansieringen så ska det nu, enligt landskapsandelssystemet, bli lite mera pengar till Sund och det är bra. Vad gjorde politikerna i Sund i förhandlingen med landskapsregeringen för att få pengar
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jämfört med vad politikerna i Sottunga gjorde för några år sedan? När
Sottunga var i en ekonomiskt svår situation beviljades lån medan Sunds
kommun får medel nu. Ni har gjort det bra!
Ltl Göte Winé, replik

Om vi tittar på rubriceringen så säger den; ”Av kommunen anordnade
sociala tjänster”. När man gör barnskyddsplaceringar så medför det
också andra kostnader som inte har funnits med tidigare. Jag tycker att
den där jämförelsen inte riktigt håller. Sunds kommun har också begärt
pengar av landskapet rent allmänt för att klara sin ekonomi. Vi fick ”nej
tack”, för att ekonomin ändrades ganska mycket för Sunds kommun.
Vi måste se på de olika sakerna. Här pratar vi om hjälp inom barnskyddet för samtliga kommuner och inte bara för Sunds kommun. Det
står ”kommunernas ersättning” så det gäller flera kommuner.
Ltl Mats Perämaa, replik

Förklaringen är god och accepterad. Det här syftet är vällovligt och jag
understöder det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Det stora med den här tilläggsbudgeten är ju trots allt den långa
utdragna processen med Vårdöbron som nu kommer till beslut, ska vi hoppas
jag.
Det har runnit en hel del vatten under Vårdöbron sedan regeringen första
gången röstande och beslöt att det skulle byggas en ny bro.
Den här processen skulle kanske vara värd en analys. Det som hände var
att ett regeringsparti gick ihop med oppositionen och med en stor bestämdhet
och emfas påstod att det fanns fakta som talade för att det ska gå bra att renovera bron, att bygga en ny Vårdöbro var onödigt.
Landskapets tjänstemän utsattes i samband med den där diskussionen för
en ganska respektlös behandling. Utskottet hade hört en lokal entreprenör
som det hänvisades till som sakkunnig och expert. Inte heller de expertutredningar som landskapet lät utföra ansåg moderat samling och oppositionspartierna att var tillförlitliga. Liberalerna hade en mycket tydlig insändare i november där de kunde konstatera att fundamenten var i så bra skick att det går
att bygga en ny överdel. De som hävdade att renoveringsalternativet var helt
realistiskt menade att fundamenten var i gott skick. Allt annat som sades av
experter och andra var inte tillförlitligt. Det fanns experter som menade att
det troligen inte är på det här sättet, men man valde från både liberaler, moderat samling och Ålands Framtid att veta bäst själv.
Sedan följde en ganska uppriven diskussion här i lagtinget och en omröstning. Sedan lyckades ltl Gun-Mari Lindholm, tillsammans med lantrådet, få
till stånd en kläm som något mera sansat gick in för att lagtinget efterlyste en
ny utredning av fundamenten.
Det visade sig sedan att majoriteten hade helt fel. Rubriken i tidningen var;
”Fundamenten är i sämre skick än vad man kunde ana”.
Nu finns det inte längre argument kvar för renoveringsalternativet. Vi får
alla bita i det sura äpplet och betala vad detta kommer att kosta.
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Jag tycker nog att det var en lite skrämmande upplevelse av hur man bildar
majoritet på icke saklig grund. Tänk om regeringen hade varit tvungen att
verkställa förslaget som finansutskottets majoritet röstade igenom! Hur
skulle situationen ha sett ut idag? Det vet vi inte, men det är ganska uppenbart att det hade varit en katastrof. Jag vill nu rikta ett stort tack till ltl GunMari Lindholm som fick lagtinget att ta sitt förnuft till fånga och att vi nu har
den här lösningen.
Det har dragit ut på tiden. Man oroar sig nog lätt för brons tillstånd. Regeringen skriver att en ny bro skulle kunna vara klar redan 2018. Notera att de
som var för ett renoveringsalternativ, utan någon grund som vi andra kände
till, i media och i debatten sade att det skulle kunna ta upp till sju år. Man
överdrev den nya brons byggnadstid och motiverade sin renovering med att
det skulle gå så snabbt. Idag vet vi att det inte skulle ha gått att renovera
överhuvudtaget. De som var så väldigt kaxiga och stod på sig då kanske lite
ödmjukt borde konstatera att de faktiskt hade fel. Nog om det, fru talman.
Angående donationen, Pommern i all ära men jag tycker nog att det här
förslaget är lite genus buyers, 150 000 euro åt de äldre och 750 000 åt Pommern. Jag har inte någonting emot att Pommern ska få den där dockan så
småningom. Jag skulle nog se att utskottet kanske funderade på en lite jämnare fördelning mellan de äldre och Pommern. Det finns säkert ett utrymme
för en diskussion. Det om den saken.
Vi väntar med spänning på ett enigt betänkande från finansutskottet om
Vårdöbron.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag tänker inleda med att prata ekonomi i en större omfattning.
Under årsredovisningsdiskussionen före sommaren ställde jag för liberalernas del ett önskemål av landskapsregeringen och vicelantrådet. Det gick ut på
att det inför valet, denna höstsession, skulle presenteras ett berett utgångsmaterial som visar hur vi befinner oss ekonomiskt med tanke på det som sker
i omvärlden och kanske speciellt i Finland med den negativa BNPutvecklingen, vilket sätter sina spår på avräkningsbeloppet, klumpsumman.
Jag fick ett löfte av vicelantrådet om att ett sådant underlag skulle tas fram
till hösten. Jag har också fört lite diskussioner om det här ämnet såsom man
gör politiker och kollegor emellan i korridorerna och i matsalen. Jag har fått
vissa löften om att det här ännu ska ske. För någon vecka sedan sade vicelantrådet i våra interna diskussioner att den här beredningen skulle kunna finnas till hands samband med denna tilläggsbudget. Med tanke på de diskussioner som har förts vid sidan av den offentliga lagtingsdebatten så vill jag
höra vicelantrådet bekräfta att vi ännu kommer att få ta ställning till ett sådant material. Målsättningen för vår del, och likaväl för vicelantrådet som jag
uppfattade det, var att om möjligt så kan vi gå till val så småningom med en
någorlunda gemensam bild av de utmaningar eller vad det beredda materialet
visar att vi står inför. Det är bra att vi har en någorlunda gemensam bild. Vi
tror för vår del att valrörelsen, i den ansträngda situationen som vi befinner
oss i, då skulle kunna bli något lättare och bättre att genomföra. Jag tror inte,
dessvärre, att det under de närmaste åren finns utrymme för särdeles mycket
sociala reformer som kostar pengar. Alla önskar vi att vi kunde göra det
mycket bättre på kort och lång varsel för våra invånare. Jag tror att ekonomin
sätter sina gränser för detta.
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Kanske den diskussionen kan tas upp bättre i samband med att vi får
materialet presenterat så jag lämnar den biten och återkommer till det när vi
så småningom diskuterar detta i en annan form.
Likviditeten, fru talman, på ungefär 50 miljoner euro är förstås bra. Under
årens gång har åtminstone vi som sitter i finansutskottet kunnat erfara, via
finansavdelningens utsagor, att det sannolikt krävs ungefär 20-30 miljoner i
likviditet för att hantera de dagliga utgifterna; löner, betalningar av investeringar osv. Det behöver finnas en buffert. Att vi nu har 50 miljoner i likviditet
innebär inte att vi har 50 miljoner som kan användas. Vi kan inte driva den
dagliga skutan med noll euro i likviditet, det går inte.
Vi konstaterar att vi nu står inför ett brobygge som åtminstone kostar 10
miljoner euro, kanske något mera tror många. Landskapsregeringen går in
för att begära anbud för en skärgårdsfärja som landskapsregeringen har ansett att ska kosta 15-25 miljoner euro. Vi står så småningom inför ett bygge av
en geriatrisk klinik vid ÅHS. Det är också vällovligt. Summan på kliniken är
osäker men kanske 10 eller 20 miljoner euro, exakta beloppet är inte intressant. Tillsammans är detta frågan om 30-50 miljoner euro, ungefär i närheten av vår likviditet idag.
Det säger sig självt att om inte den ekonomiska utvecklingen nu dramatiskt
ändrar så att vi börjar göra överskott igen på årliga positiva kassaflöden så då
kommer vi att tvingas gå till banken för att låna pengar för att genomföra de
här investeringarna, åtminstone om de ska göras i sin helhet. Jag återkommer till detta.
Vicelantrådet får gärna ha en uppfattning om investeringsbehovet kontrar
likviditeten. Jag återkommer också till den här frågan sedan när vi har fått
det bekräftat att vi kommer att ha ytterligare en debatt om den ekonomiska
situationen.
Näst sista sidan, fru talman, jag har väl hållit mig till ämnet någorlunda i
varje fall.
Fru talman! Årsredovisning för 2014 visade på ett överskott i resultaträkningen på 2-3 miljoner euro. Det är positivt i sig. När grundbudgeten för 2015
det här året lades så visade budgetsförslaget, som omfattades av lagtinget, ett
underskott på cirka 8 miljoner euro. Nu behandlar vi den fjärde tilläggsbudgeten redan. Noterat detta, det är intressant i sig, vi hanterar den fjärde tillläggsbudget när vi samtidigt inte skulle ha så mycket tilläggsbudgeter i och
med en övergång till ett nytt ekonomiskt system. Vi behandlar den fjärde tillläggsbudgeten och här står det skrivet att gällande sjötrafiken så måste vi behandla ytterligare åtminstone en femte tilläggsbudget. Det är sin sak, antalet
tilläggsbudgetar kan vi leva med.
Men underskottet för 2015 kalkyleras nu, i och med detta förslag, till cirka
minus 12,5 miljoner euro. Det intressanta är att redan när ursprungsbudgetsförslaget lades, med ett underskott på cirka 8 miljoner, så sade många representanter för majoriteten, även vicelantrådet, att en budget behöver man
egentligen inte ta så stor notis om. Det är årsredovisningen som berättar sanningen. Det sades att när året är slut så kommer resultatet att vara mycket
bättre än det nu budgeterade.
Det som har hänt efter fyra tilläggsbudgetar är att nu prognostiseras underskottet till 12,5 miljoner. Underskottet har vuxit från 8 till 12,5 miljoner.
Nu har 2/3 av året gått. Om förvaltningen kunde genomföra verksamheten
billigare än vad som ursprungligen tänktes så borde det snarare gå andra
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vägen. Minus 12,5 miljoner euro, vilket inte kommer att bli den exakta slut
verkligheten, är ändå ett bekymmersamt trendbrott. Det går fel väg!
Jag ser den ekonomiska framtiden som rätt bekymmersam, men jag återkommer sedan när vi har diskuterat det vidare i samband med ett annat underlag.
Jag ser att vicelantråd har begärt ordet så jag avvaktar kommentarerna till
mina frågeställningar. Tack.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Det är alldeles riktigt som ltl Perämaa sade. Vi har kommit
överens om att det ska finnas ett underlag för diskussion. Den första
målsättningen var att få med detta i den här tilläggsbudgeten, men det
har av praktiska orsaker inte varit möjligt. Samtidigt tycker jag att det är
ganska bra för den diskussionen kräver sin egen mässa. Det blir bättre
om man har den diskussionen skilt från tilläggsbudgeten.
Sedan det såsom ltl Perämaa sade, vi har stora investeringar framför
oss. Det är fel att jämföra 30-50 miljoners investeringar mot den likviditet vi har nu. Vi ska komma ihåg att vi har en ny period på fyra år. Lägger man ihop de fyra budgeterna så har vi ungefär 1,4 miljarder, 1 400
miljoner euro som vi ska arbeta med. Det finns alltid ett investeringsutrymme i alla årsbudgeter. Det är vår prioritering, tidsfaktor och klokhet
som ska göra att vi kommer att klara det här ganska bra också under
nästa period.
Ltl Mats Perämaa, replik

Som sammanfattning med detta uttalande som grund så är det upp till
kommande landskapsregering att hantera den här frågan så att vi får
någon sorts balans i det hela.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Ltl Perämaa är bekymrad och tror inte att det finns
något reformutrymme under nästa period. Det skulle vara väldigt intressant att veta vilka reformer som ltl Perämaa tänker sig att man måste
låta bli att genomföra. Har liberalerna några reformer som ni då måste
lägga på is? Ltl Perämaa uttryckte att det inte finns något reformutrymme vad gäller välfärden för medborgarna under nästa period. Vad
menas med detta? Vilka konkreta reformer?
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag måste begära att få en precisering. Vill ltl Sundback att
jag berättar nu vilka reformer vi eventuellt inte kommer att genomföra?
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, jag var intresserad om det fanns substans i det om det eller om det
var den vanliga finansiella retoriken.
Jag skulle vilja påstå att man kan nog inte utläsa något utfall fram till
nu den 1 september i den här resultaträkningen. Det finns ju varken utfall eller prognos. Det är bara budgeten och tilläggsbudgeten ihop plussat. Inte vet vi något mera om hur det har gått med verksamhetskostna-
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derna osv. Vad jag förstår är skapandet av budgetsystem och uppföljningssystem under process.
Ltl Mats Perämaa, replik

Nej, fru talman, det är inget delårsbokslut. Med den erfarenhet jag har
av att bereda budget så brukar det normalt ligga i landskapsregeringars
intressen att också bedöma, när man lägger förslag, vad någonting kostar. Man funderar också på om det finns någon verksamhet som har
pengar så att de kommer att klara sig och kanske det blir ett överskott.
Det kan man se ganska tydligt så här långt fram på året. Det finns alla
möjligheter att under vilket moment som helst föra in äskande om
minskade anslagsbehov om finansavdelningen bedömer så. Att det inte
finns ett mellanbokslut är inte någon utsago för att det inte finns möjlighet att göra de här bedömningarna och dra in på uppgifterna om det
finns utrymme för det.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Minister Veronica Thörnroos

Tack, talman! Bästa ledamöter, det har förekommit en del frågeställningar
här i salen gällande infrastrukturavdelningens områden i tilläggsbudgeten
nummer 4. Jag försöker nu i ett kort anförande svara på de frågorna.
Inledningsvis kort om sjötrafiken. Privatisering har inte varit ett självändamål för den här landskapsregeringen. Däremot har driftsprivatiseringarna
av skärgårdstrafiken gett skärgårdsborna och andra brukare av tjänsterna
inom skärgårdstrafiken en möjlighet att fortsättningsvis ha en hygglig trafik.
Jag säger inte att den är bra, jag säger att den är hygglig.
Tyvärr eller inte tyvärr i ett demokratiskt samhälle så har alla möjligheter
att besvära sig mot anbud som läggs och så har också skett i det här fallet. Ni
som har tagit del av tilläggsbudgeten ser ju själva att det är en ansenlig
summa som jag inte vill säga att landskapet förlorar men som de facto i alla
fall ska tas någon annanstans ifrån för att vi ska kunna fortsätta verksamheten. Nog om detta.
Vårdöbron har varit en tämligen komplicerad fråga för landskapsregeringen. Min bedömning är att det har funnits en samsyn kring att något måste göras. Det har funnits en icke samsyn kring hur mycket förundersökningar som
behövde göras innan man kunde ta slutgiltig ställning.
Nu har vi fått ett besked. Vi vet att den nuvarande bron är i sämre skick än
vad vi hade väntat. Därför har vi i regeringen en politisk överenskommelse att
gå vidare med en nybyggnation. Det är den bekräftelsen som vi nu begär av
Ålands lagting.
Vårdöbron upptar en stor del av avdelningens tid. Det är ett samprojekt
mellan bro- och hamnsidan, vägsidan och externa konsulter. Jag ska vara helt
ärlig och säga att landskapsregeringen inte har sparat på resurserna i det här
fallet. Vi har valt att anlita i princip de bästa experter som finns inom Norden
för att säkra en trygg överfart över den gamla bron tills vi har den nya på
plats. Det är viktigt.
Det fanns frågor kring verkstadsbyggnaden i Möckelö. Det är min bestämda uppfattning att vi som myndighet ska se till att våra anställda har
drägliga arbetsförhållanden. Därför äskar vi nu om medel så att vi kan reno60

vera den verkstads- och vägstationsbyggnad som finns i Möckelö. Däremot
har landskapsregeringen inte fullt ut kommit i hamn vad gäller hela fastigheten i Möckelö. Vi måste i budgeten 2016 återkomma med en plan för hur
man bäst kan nyttja hela området eller så får vi helt enkelt lämna det öppet.
Jag stoppar här, tack.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Tack ministern för en saklig redogörelse över bl.a. de
många frågetecknen beträffande Vårdöbron. Nu har de frågetecknen till
stor del retats ut.
Jag är intresserad av de investeringar som kan göras i skärgårdstrafiken särskilt i kortruttsystemet. I en situation med bristande möjligheter
till finansiering framöver så är det väldigt viktigt vart varje miljon tar
vägen. Därför ställde jag en fråga till vicelantrådet tidigare om man nu
har några säkrare kalkyler. Jag kan ställa följande fråga till ministern;
när räknar man med att få säkrare kalkyler för både underhåll de kommande tre åren av den befintliga bron och kostnaderna för nybyggnationen? Siffrorna vi har nu börjar bli lite gamla.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Vad gäller den gamla Vårdöbron så de indikationer vi har i
dagsläget, angående eventuella tilläggsarbeten som måste göras för att
säkra överfarten, så de är inte ekonomiskt betungande. Vi talar om viktbegränsningar, sänkt körhastighet och bättre vägräcken och sådana saker. Det kan eventuellt bli en avsmalning av körbanan från 4 meter till
3,7 meter. Det rör sig om sådana arrangemang och naturligtvis en kontinuerlig övervakning. Det är vad vi vet.
Vad gäller nybyggnation av ny bro så har vi inte några nya siffror på
den. Vi har heller inte några indikationer på att siffrorna skulle stiga. I
våra närområden har det snarare varit en avmattning av dylika broprojekt.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack ministern för de sakupplysningarna. Den gamla bron kan användas
fram till 2018. Varenda en visste hur det stod till med brolocket och det
har Vårdöbor och andra som åker över bron orsak att fundera på. Landskapsregeringen måste säkerställa att det är säkert. Fundamenten lär
det inte vara några problem med i det här sammanhanget. Det gäller
uppenbarligen brolocket. Har landskapsregeringen nu tillräckliga utredningar och underlag för att ha en säker överfart under så här pass
lång tid? Eller finns det risk för att det måste investeras i en ordentlig
förstärkning av brolocket eller göras andra åtgärder för att klara det
här?
Talmannen
Tiden är ute!
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, talman! Det senaste mötet ägde rum i Helsingfors den 27 augusti.
De indikationer och den informationen vi har i dagsläget indikerar inte
att vi behöver ta till det ekonomiska tunga artilleriet för att klara en säker överfart. Men jag vill vara tydlig med att om så skulle vara fallet, att
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det visar något om ett eller två år, så finns det inget tvivel om att landskapsregeringen i så fall kommer att återkomma och säkerställa en trygg
överfart för alla.
När det gäller Vårdöbron så kan man helt enkelt konstatera, som det
ser ut i dagsläget med den gamla bron, att det går inte att göra en sidenbörs av ett grisöra.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Vårdöbron upptar avdelningens fokus, intressen samt personella och ekonomiska resurser. Det är fullt rimligt att det är på det viset. Det är ett stort projekt i dessa sammanhang.
Vi har också övrig infrastruktur, vägar och broar på annat håll, som
kräver underhåll. Det finns budgeterat medel för många andra projekt
också, mindre och större projekt i varje års budget. Hur har landskapsregeringen klarat av att förverkliga de andra projekten? Följer projekten
ungefär budgeten eller har dessa i avgörande grad fått stå tillbaka för fokuseringen på Vårdöbron?
Minister Veronica Thörnroos, replik

Mats Perämaa gör en korrekt analys. Infrastrukturavdelningen har haft
svårt att få igång alla projekt som har legat planerade i röret men det beror inte på Vårdöbron och de problem som där finns. Det beror snarare
på att varje vägplan som landskapsregeringen har ställt ut har fått besvär mot sig. Det är snarare här som problematiken ligger. Ettdera finns
det ett besvär annars väntar man på andra utlåtanden helt enkelt. Min
bedömning är att Vårdöbron har tagit en ofantligt stor tid och resurser
av avdelningens tjänstemän men det är inte huvudorsaken till eftersläpningarna i investeringsprogrammet.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det innebär då att de projekt som i huvudsak har planerats
genom investeringsprogrammet står inför förverkliganden på ett eller
annat sätt inom någon tidsrymd med de kostnader de har. Det här har
inte inneburit att de projekten har lagts åt sidan helt och hållet.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Den informationen som jag har är att investeringsprojekten kommer att
gå vidare.
Det som jag däremot lite fortsättningsvis vill flagga för är alla broar
som inte är i ett sådant skick som man skulle önska. Tanken fanns tidigare att vi i samband med en extra anslagsansökan skulle äska om medel där också för att kunna börja ett renoveringsarbete i lite snabbare
takt än vad som tidigare varit tänkt. Det är möjligt att vi där kan hamna
att omprioritera arbetsresurser inom avdelningen, med det är en fråga
som jag inte kan svara på idag. Avdelningen måste i första hand diskutera det och sedan återkomma till den politiska landskapsregeringen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Jag ställde tidigare frågan till finansministern angående Möckelö vägstation. Med satsningar på 700 000 euro när det gäller
upprustning och den information som ministern gav här att det fordrar
ännu mera anslag för att göra en totalplan över hela området, betyder
det att en flyttning av Möckelöstationen är slut diskuterat? Annars börjar man ifrågasätta om 700 000 euro är rätt satsning om man inte tänker förankra stationen där den är idag.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Landskapsregeringen kommer till lagtinget och begär förankring av de
visioner och tankegångar som man har. Vad sedan framtida lagting och
regeringar kan tänkas vilja göra kan jag inte svara på. I dagsläget vet jag
i alla fall att jag har själv varit för en flytt, eftersom jag vet att en stor del
av verksamheten rör sjötrafiken, men det har visat sig att det inte har
varit möjligt. I och med att lokalerna är i dåligt skick är det läge att göra
den här investeringen.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Jag tolkar ministern på det viset att det inte är aktuellt
med en flyttning längre. Nu förankrar man placeringen i Möckelö, punkt
och slut och inte någon framtida flyttning till sjötrafikens verkstad eller
övriga ställen.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Det är korrekt, det är den analysen som vi gör. Vi får inte tag i en hamnanläggning någon annanstans. De undersökningar som har gjorts visar
att det skulle det bli ännu dyrare att anlägga motsvarande anläggning i
Långnäs. Därför har vi efter noggranna undersökningar och analyser
gått in för att förverkliga en renovering av vägstationen och lagerbyggnaden i Möckelö.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget
är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Remiss
7

Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2014
Landskapsrevisionens berättelse (RB 2/2014-2015)
Enligt arbetsordningens 44 § ska berättelser remitteras till ett utskott innan de tas upp
till behandling i plenum.
Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Diskussion. Ingen diskussion.
Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget
är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.

Remiss
8

Förbud mot plastkassar
Medborgarinitiativ (MI 2/2014-2015)
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Ärendet avförs och upptas till behandling 07.09.2015.
Plenum slutar
Nästa plenum hålls 07.09.2015 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Talman Britt Lundberg anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av deltagande i rundabordsamtal om försvarspolitik och vicetalman Roger Jansson anhåller om
ledighet från lagtingsarbetet 8-9.09.2015 på grund av kommunalt uppdrag.
Meddelande
Talmannen föreslår en ändring av dagens föredragningslista. Ärende nummer 12, Medborgarinitiativet, upptas som ärende nummer 3 på listan under remisser. Antecknas.
Remiss
1

Indexjustering av arbetslöshetsförmåner
Landskapsregeringens lagförslag (LF 26/2014-2015)
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! Det här är ett lagförslag av mest teknisk natur det medför att ett
formellt regelverk för en förhöjd indexhöjning av landskapets arbetslöshetsförmåner och sysselsättningsstöd skapas. Genom förslaget kommer den i riket genomförda höjningen av folkpensionsindex om 0,4 procent att bli tilllämplig även på åländska förmåner. Samtidigt föreslår vi att en blankettlag
om utkomstskydd för arbetslösa kompletteras med en ny bestämmelse som
gör att de justeringar av arbetslöshetsförmåner som framdeles genomförs i
riket, med stöd av särskild lagstiftning per automatik skulle bli gällande även
i landskapet i fråga om de arbetslöshetsförmåner som omfattas av de blankettlagarna.
Som ni vet använder vi oss av blankettlag gällande utkomstskydd för arbetslösa. Enligt blankettlagen tryggas en i landskapet bosatt arbetslös arbetssökande ekonomiska möjligheter att söka arbete och förbättra sina förutsättningar att komma in på, eller återvända till arbetsmarknaden genom att de
ekonomiska förluster som arbetslösheten medför ersätts på det sätt som
anges i blankettlagen.
De arbetslöshetsförmåner som omfattas av blankettlagen och som betalas
av landskapets medel är arbetslöshetsdagpenning som betalas i form av
grunddagpenning och den därtill anslutna förhöjningsdelen samt barnförhöjning av arbetsmarknadsstöd. Arbetslöshetsförmånerna justeras enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa varje år i förhållande till folkpensionsindex, enligt lagen om folkpensionsindex. Även beloppen för ett flertal stöd enligt landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet justeras i överensstämmelse med vad som föreskrivs i lagen om folkpensionsindex.
Före 2015 skulle förmåner bundna till folkpensionsindex och ha höjts med
1,1 procent, om inga lagförändringar hade gjorts. Men genom en särskild lag,
lagen om indexjustering för 2015 av pensioner och vissa andra förmåner,
höjdes förmåner bundna till folkpensionsindex år 2015 med endast 0,4 procent. Syftet med sänkningen av indexhöjningen i rikslagstiftningen var att
spara pengar.
En komplikation för landskapets del är att förändringen i indexjusteringen
genomfördes med stöd av en särskild rikslag. På detta sätt blev bestämmelserna med en lägre indexförhöjning för år 2015 inte automatiskt tillämplig på
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exempelvis de arbetslöshetsförmåner som landskapet beviljar. För att kunna
tillämpa motsvarande indexförhöjningar som i riket på landskapets förmåner
fordras en aktiv lagstiftningsåtgärd från landskapets sida. Den vi gör nu även
om det blir lite i efterhand.
Jag vill dock informera om att det uteblivna beslutet i fråga om indexjusteringar inte har drabbat de som lyfter arbetslöshetsförmåner och andra stöd
av landskapet i och med de förmåner som har utbetalts under år 2015 har beaktat en höjning av förmånerna med 0,4 procent.
Landskapsregeringen föreslår samtidigt att blankettlagen om utkomstskydd för arbetslösa kompletteras med ny bestämmelse som gör att de justeringar av arbetslöshetsförmånerna som framdeles genomförs i riket med stöd
av en särskild lagstiftning per automatik blir gällande även i landskapet på de
arbetslöshetsförmåner som omfattas av blankettlagen. Med det överlämnar
jag lagförslaget till utskottet.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, fru talman! Det är snårig lagstiftning. Landskapsregeringens presentation av vad det faktiskt innebär är något bristfällig åtminstone har
jag svårt att förstå om det är en inbesparing för oss på Åland eller om
det innebär en merkostnad. Vad innebär förändringen för vår del? Det
som man skriver i lagförslaget är att index skulle höjts med 1,1 procent i
normalfallet men nu höjer man bara med 0,4 procent. Samtidigt behöver man ändringen för att förändringen ska ske överhuvudtaget. Innebär
det här att arbetslöshetsersättning och pensioner höjs med 0,4 procent
eller sänks det från att annars skulle ha varit en höjning med 1,1 procent?
Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! Håller med att det är en komplex och teknisk lagstiftning.
Om allting hade gått som det var planerat på finska sidan skulle man i
oktober förra året ha sett till att indexjusteringen och bakgrunden till
det hade räknats ut och gjorts. Man valde att inte göra det i Finland utan
gick in i en särskild riksdag och sänkte i stället för att det skulle bli 1,1
procent som det var planerat vart det 0,4 procent. Eftersom den lagen
inte per automatik gäller på Åland måste vi ta lagförslaget nu. Konkret i
pengar har vi betalat ut 0,4 procent mer än vad vi egentligen har lagstöd
till under det här året. Vi har vetat om det och det har varit ett politiskt
aktivt val, vi vill inte att de arbetslösa ska drabbas p.g.a. den tekniska
manövern. Det blir lite dyrare för lagtinget, för landskapet det här året
jämfört med om man inte hade gjort det men hade rikslagstiftningen
fungerat som det var planerat förra året hade det blivit en höjning med
1,1 procent.
Ltl Axel Jonsson, replik

Det här visar på problematik som uppstår när vi tillämpar blankettlagar
utan att riktigt hinna följa med hur det förändras på rikssidan. Innebär
det en merkostnad för oss som fördelar budgetmedel på Åland att det
inte är en inbesparing, är det rätt uppfattat?
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Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! Det är en väldigt liten kostnad 0,4 procent, det handlar om
väldigt lite pengar och det innanför de budgetmedel som redan är avsatta för arbetslöshetsersättningar i landskapet, arbetslösheten har gått
ner och vi har inga problem att hålla oss innanför den budgeten. Det här
visar bristen på blankettlagstiftningen. Hade vi hade valt att betala ut
mindre, inte 0,4 procenten hade vi blivit tvungna att räkna ut och göra
alla utbetalningarna manuellt så ur ett kostnadsbesparande perspektiv
blev det billigare för landskapet att använda 0,4 procents höjning och de
datasystem vi redan använder än att avvika från dem. Det är komplicerat och vi kan ta det vidare i utskottet. Ur ett praktiskt och pragmatiskt
sätt att lösa det hade det varit bra för de arbetssökande och för byråkratin och administrationen på landskapet.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Gunnar Jansson

Tack talman! Utgångspunkt för den här typen av lagstiftning, liksom annan
social lagstiftning är självfallet självstyrelselagens § 44 som säger ”att lagtinget ska i sin budgetering eftersträva till en sådan ordning där de sociala
förmånerna för den åländska befolkningen ska vara minst de som gäller i
riket”. Liberalerna är för den här åtgärden, men mycket kritiska till förfarandet om lagtinget ska uppträda som ett normalt parlament, vilket jag hoppas
framför allt inför en reformering av självstyrelsesystemet borde sådant med
alla medel undvikas. Det här är inte befolkningens fel, befolkningen ska ha
det som de har rätt till, men frågan är naturligtvis vad har de rätt till?
Med högsta domstolens åsikt om nivån på socialvårdslagstiftningen är det
här illa. Det är illa av tre skäl och sedan har jag en fråga som en fjärde punkt.
Hur ser beslutet ut att ge bidrag under lagstiftningen som ska stöda sig på lag
utan att sådan lag existerar? Vi hörde om de praktiska och humana osv. behjärtansvärda orsakerna men fortfarande i ett samhälle ruled by law, med en
normbunden ordning också avseende användningen av skattebetalarnas
pengar bör det finnas en sådan respekt för lagar att man vet vad som gäller
och att det som gäller också tillämpas. Vill att utskottet fördjupar sig i frågan,
hur ser det beslut ut enligt vilket man har till lämpat en lagstiftning i strid
med dess innehåll. Existerar överhuvudtaget något sådant beslut?
Den andra frågan som utskottet bör titta närmare på vad säger fackföreningarna? Tjänsteinnehavarnas fackföreningar, intresseorganisationer vars
första och främsta uppgift är att främja villkoren i anställningsförhållandena
varav ett av de allra viktigaste är att de anställda vet vad de skall göra och under vilka regler det sker.
Man kan läsa landskapsregeringens egen beskrivning på sidan 5 under förslagets verkningar där det står ”i praktiken torde förslaget få ytterst begränsad betydelse i och med att de utbetalningar som har gjorts under 2015 redan genomförts såsom om lagen redan varit gällande. Förmånstagaren har
därmed fått ett högre belopp än vad den skulle haft rätt till”. Kan det vara så
att någon har tvingat tjänsteinnehavare vid tillämpningen av lagstiftningen
att bryta mot den? Då är det allvarligt. Inom tjänstemannarätten vid vårt system präglas av personligt ansvar och plikt att följa order har vi en mycket
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tydlig regel som säger att när man får neka lyda order och det är naturligtvis
när man genom att följa ordern riskerar att själv utsätta sig för tjänsteåtal.
Jag ber att utskottet närmare fördjupar sig i frågan från facklig synpunkt, har
lagtillämparna här tvingats bryta mot lagen? I ett statsrättsligt perspektiv en
mycket allvarlig frågeställning.
Den tredje frågan som jag hoppas utskottet kan titta på är vad händer om
lagförslaget av någon anledning inte träder i kraft, om det faller. Vi har hört
att många förmånstagare har fått ersättningar enligt en högre norm, det är
väl unnat dem i ljuset av självstyrelselagen, men i den materiella lagstiftningen verkar det tveksamt. Vad händer då? Blir det att åter bryta en stor mängd
förvaltningsbeslut i rätt instans, i sista instans i högsta förvaltningsdomstolen
och därefter antingen kräva tillbaka de som betalts för mycket eller innehålla
kommande utbetalningar. Av erfarenhet kan jag säga att det leder till sådana
invecklade förvaltningsmässiga omgångar som vida överstiger de vinster som
ministern beskrev att följer med tillämpningen. Ser gärna att utskottet också
fördjupa sig i den frågan. I detta ämne är den inte stor men principiellt är den
av oerhörd bärvidd. Har vi ett samhälle rule by law eller har vi något annat?
Tanken som kan vara ett förslag. Förstår att det finns anslag i landskapsbudgeten för dessa högre anslag och i med den här åtgärden skulle det konfirmeras och normeras hur det tillämpas då skulle det vara rimligt att dessa
lagar skulle bringas i kraft som budgetlagar. Är det något man har förbisetts
eller något som jag inte har förstått. Det här om något är väl budgetlagar eftersom lagtinget i sin budgetering ska garantera en viss social nivå. Budgetlag
kan bringas i kraft i försnabbat förfarande. Det borde ha skett från ingången
av 2015, snart är 2015 slut. Kanske det redan nu finns ett gott svar på frågan
varför man inte tillämpar budgetlagtekniken eller om inte att utskottet ville
fördjupa sig i den frågan också. Tack.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Det var intressant att höra att liberalerna slaviskt vill
följa självstyrelselagen 44 § om minst samma sociala förmåner. Det
gjorde inte liberalerna satt vid makten under förra perioden. Då gjordes
ändringar i barnomsorgslagen som försämrade rätten till barnomsorg
för föräldrar på Åland jämfört med i riket. De fördes en lång diskussion
och liberalt initiativ att man inte skulle jämföra förmån per förmån utan
det var andra mera omfattande kriterier som skulle gälla. Har man nu
ändrat ståndpunkt och läser självstyrelselagen bokstavligen?
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack talman! Jag diskuterar inte barnomsorg överhuvudtaget här har vi
en annan lagstiftning som handlar om indexjustering av arbetslöshetsförmåner.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ltl Gunnar Jansson är helt principlöst. I sitt inledande anförande sade
han att liberalerna följer självstyrelselagens paragraf om minst samma
förmåner och det är väl det förmånerna man nu anser att inte ha blivit
tillgodosedda under en viss period. Men också här var det inte när liberalerna satt vid makten och skulle inskränka ålänningarnas subjektiva
rätt till barnomsorg. Det är hög tid att se sig i spegeln.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! Jag vill poängtera en sak det är de facto så att det inte har
funnits laga stöd för att betala ut 0,4 procents höjning under det här året
men är det har varit politiskt godkänt att göra det för alternativet hade
inte varit riktigt klokt, pragmatiskt. Det skulle ha betytt att tjänstemännen manuellt skulle ha räknat om det belopp som per automatik kommer ut med 0,4 procents förhöjning manuellt betala ut ett annat belopp
för att sedan i slutet av året när lagen trätt i kraft måste man göra en ny
uträkning för att betala ut en extra 0,4 procenten. Det är en miss som
uppdagades i början av sommaren och som vi nu rättar till. För att inte
ska falla skugga på någon tjänsteman utan snarare tvärtom har det här
varit ett pragmatiskt sätt att lösa en situation som ingen i tredje part blir
drabbad av.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack talman! Jag önskar att utskottet tittar på beslutet om tillämpning
av en lagstiftning som inte existerar. Jag förmodar att ministern är villiga att upplysa utskottet om vad som har hänt egentligen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! § 44 säger att ”när budgeten fastställs ska lagtinget
sträva efter att de sociala förmånerna för landskapets befolkning är
minst detsamma som i riket”. När budgeten fastställs ska man sträva efter det. Det säger inte att det ska vara så i enskilda lagförslag. Jag har
hört socialdemokrater säga att det ska vara minst det samma och nu säger ltl Gunnar Jansson i likhet med det. Ska det uppfattas att ledamot
Gunnar Jansson och liberalerna har ändrat uppfattning gällande § 44.
Jag har inte uppfattat man tidigare har tyckt att det måste vara exakt
lika i varenda en lagstiftning.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack talman! Mitt försök till citat av självstyrelselagen utan texten framför mig innehöll ordet strävan åtminstone minns jag att jag uttryckte
mig ”ska lagtinget sträva efter att” osv. Min grundläggande invändning
handlar kanske inte om självstyrelselagen § 44 utan skyddet för skattebetalarnas pengar. Jag är en varm anhängare av den princip som säger
att anslagen i det här fallet i Ålands lagting utmätas som självstyrelselagen anger och grundar sig på antingen lag eller avtal. Här har vi en förmåns lagstiftning, problemet är att den inte har tillämpats som den är
skriven utan på ett annat sätt vilket i sin tur beror på några andra problem d.v.s. en bristfällig lagstiftning.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack för det klargörandet. Det är viktigt att vi håller fast vid det som står
där d.v.s. att vi ska sträva efter att totalen ska vara minst som i riket.
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Tack för klargörandet det var viktigt att så att vi inte för fram felaktigheter i debatten.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Axel Jonsson

Tack, fru talman! Kortare vägkost till utskottet utöver det som jag lyfte i ett
replikskifte att klargöra vad det innebär i pengar som borde vara ganska central när vi diskuterar den här typen av lagstiftning. Vill att utskottet tar fram
ett belopp vad det innebär. Vi betalar cirka 4,1 miljoner i budgeten för arbetslöshetsförmåner så kan man pröva höja det med 0,4 procent och borde vara
ca 16 000. Man borde åtminstone få ett objektivt svar på vad det innebär för
merkostnad för skattebetalarna.
Det är beklagligt om man inte från att statsledningen sida har gjort någon
analys över om den här förändringen är ändamålsenlig överhuvudtaget. Man
diskuterar enbart kring lagtekniska förändringar och förhållanden som har
lett till att vi har fått den här situationen, men är det ändamålsenligt att höja
arbetslöshetersättningarna med 0,4 procent eller 1,1 procent det framgår inte
överhuvudtaget åtminstone inte varför. Man skriver att det är ändamålsenligt
men motiven till det är ganska få. Det är ändå ett ganska väsentligt område
om vi faktiskt vill driva en effektiv och en ålandsanpassad sysselsättningspolitik att vi funderar över den här typen av lagstiftning och hur vi bygger upp
den de belopp du betalar ut och på vilka andra sätt vi hjälper våra arbetslösa
att komma tillbaka i arbetet. Den diskussionen är förstås central och borde
vara det som vi diskuterar i lagtinget i stället för att fundera över del av tekniska konsekvenserna av blankettlagar. Vi borde ställa oss frågan var då
borde en optimal nivå för arbetslöshetsersättningarna på Åland för att skapa
ett så effektivt och ett så bra system som möjligt.
Det som fick mig att reagera är på det sätt som man vill tillämpa lagen om
utkomstskydd för arbetslösa och på det sätt som man nu framöver tänker sig
att justera beloppen. På sidan åtta i lagförslaget föreslår man i § 10 a, ” beloppen för de arbetslöshetsförmåner som omfattas av denna lag justeras årligen såsom föreskrivs i rikslagstiftningen beträffande justeringen av motsvarande förmånsbelopp i riket”. Man hänvisar inte till en lag eller till en paragraf utan gör en generell hänvisning till rikslagstiftningen, vill att utskottet
tittar noggrannare på det. Åtminstone har inte jag sett den formuleringen tidigare utan vi försöker åtminstone när vi använder oss av blankettlagar att
hänvisa till den lagen, paragrafen som vi åsyftar. Här har man en generell
hänvisning till rikslagstiftningen vilket kan tolkas som att oavsett hur man löser det på rikssidan ska Åland följa med utan att fundera över förändringarna. Det betyder att vi lägger ett viktigt politikområde helt och hållet i händerna och de finska politikerna. Det är en viktig diskussion för utskottet att ta
upp och hoppas att man kan fundera noga över lagstiftningstekniken och dess
konsekvenser. Tack.
Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! Ltl Jonsson frågar om det ändamålsenligt att höja med 0,4
procent, det hade inte varit ändamålsenligt att inte göra eftersom utkomstskyddet också är en delad behörighet. Vi använder liknande och
samma datasystem så vill vi anpassa 0,4 till 0,5, 1,1, 1,2 eller noll procent
71

kommer det att kosta betydligt mycket mer i skilda datasystem för att
uppnå just den målsättningen. Därför är det ändamålsenligt att använda
samma procentbelopp om vi inte ville öka på administrationen vilket jag
förstått att Ålands Framtid och ltl Axel Jonsson inte vill göra. Det är
också bra för de arbetslösa på Åland att få motsvarande höjning, indexjustering på 0,4 procent som man skulle få om man bodde på andra sidan skiftet.
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag inser förstås detta. När jag pratar om ändamålsenlighet är jag inte
intresserade av om det är ändamålsenligt för tjänstemännen eller för byråkratin. Det som jag åsyftar i mitt anförande är om det ändamålsenligt
ur ett sysselsättningspolitiskt perspektiv. Den diskussionen borde vi föra
i Ålands lagting i större utsträckning än att fundera över blankettlagar
och mindre justeringar på 0,4 procent hit eller dit. Den analysen saknar
jag i landskapsregeringens förslag. Är det rätt åtgärd att höja som man
gör även om det är en mindre höjning, kunde man tänka sig en sänkning? För de som är arbetslösa är det rätt åtgärd ur ett politiskt perspektiv inte ur ett tjänstemannaperspektiv. Den analysen saknar jag och något som finans- och näringsutskottet med fördel kan fundera på.
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
2

Finansiering av landsbygdsnäringar
Landskapsregeringens lagförslag (LF 27/2014-2015)
Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Diskussion.
Minister Fredrik Karlström

Det här är en lag av mest teknisk natur och ett litet område av politik. Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en ny landskapslag om finansiering av landsbygdsnäringar.
Det behöver göras eftersom den europeiska gemensamma jordbrukspolitiken reformeras vid varje programperiod där nya nationella LBU-program
godkänns av kommissionen. Som ni vet så godkändes det åländska programmet av kommissionen den 13 februari i år, som ett av de första. Regelverket kring LBU-programmet bygger på unionsförordningarna som antagits
av kommissionen, ramarna för gällande regelverk är inte förenliga med den
Europeiska unionens ändrade bestämmelser och sålunda föreslår landskapsregeringen att lagtinget antar en ny landskapslag främst som ett led i genomförandet av landskapets landsbygdsutvecklingsprogram för perioden 2014–
2020.
Som ni också säkert vet ska varje medlemsstat organisera ett partnerskap
med behöriga regionala och lokala myndigheter. Partnerskapet ska inbegripa
företrädare för näringslivet och arbetsmarknadens myndigheter, relevanta fö72

reträdare för civilsamhället men även miljöorganisationer, icke statliga organisationer och organisationer som arbetar för social delaktighet, jämställdhet
och icke diskriminering.
I beredningen och utarbetandet av landsbygdsutvecklingsprogrammet har
ett sådant partnerskap funnits och i enlighet med det gemensamma regelverket ska landskapsregeringen inrätta en övervakningskommitté för att övervaka genomförandet av programmet i samförstånd med förvaltningsmyndigheten.
I övervakningskommittén ska ingå företrädare för förvaltningsmyndigheten och för partnerskapet. Kommittén ska bland annat granska frågor som påverkar det operativa programmets resultat, framstegen vid genomförande av
utvärderingsplanen och uppföljningen av resultatet av utvärderingarna, genomförande av kommunikationsstrategin, av större projekt, av gemensamma
handlingsplaner, åtgärder för främjande av jämställdhet, lika möjligheter och
icke-diskriminering samt åtgärder för främjande av hållbar utveckling.
Eftersom det måste finnas och finns en övervakningskommitté är det enligt
landskapsregeringens mening inte ändamålsenligt att politiskt tillsatta organ
fortsatt skall vara med och delta i beredning av stödärenden som rör enskilda. Det är här den politiska förändringen är. Med den här lagen föreslår vi
att gårdsbrukskommissionen ska upphöra.
Vi har fört en dialog med branschen och landskapsregeringens avsikt är att
tillsätta en tillväxtdelegation för lantbruksnäringar som ska bli ett rådgivande
organ med uppgift att se på helheten inom livsmedelsklustret samt även ges i
uppdrag att utarbeta långsiktigt för att främja och utveckla näringens konkurrenskraft och lönsamhet på sikt. Med denna korta presentation överlämnar jag förslaget i lagtingets händer.
Ltl Roger Slotte, replik

Fru talman! Det skulle vara intressant om näringsministern kunde
komma med ett förtydligande till § 2 mom. 3 ”där landskapsregeringen
kan besluta närmare om stöd rörande stödmottagarens ålder, kompetens, inkomst och berörd fastighetsarealen”. Man kan tolka det så att
det ska bli en förordning, men ska berörd fastighetsareal vara fem hektar, två hektar eller ska det vara 100 hektar för att få stöd?
Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! Tanken med skrivelsen är att det redan är bestämt i kommissionens förordningar vad som gäller. För att ha en smidig hantering
när eventuellt förändringar sker hos kommissionen som ändå är direkt
tillämpbara på Åland har vi valt att skriva det på det sättet. Momentet
handlar främst om när man ska få startstöd, vad man ska ha för utbildning och hur gammal man eventuellt får vara. Därför har vi valt att göra
det på ett sätt som inte strider mot ändringar i fall kommissionen väljer
att göra något annat då är det praktiskt och snabbt anpassningsbart för
det åländska programmet.
Ltl Roger Slotte, replik

Tack, fru talman! Gäller det startstöd står det inte så här utan man uppfattar att det gäller generellt. Men gäller det startstöd kan det vara att
det finns en ålder emot. Däremot måste vi också komma ihåg att inom
EU finns olika nivåer på gränserna och i mindre länder som har skär73

gårdsförhållanden och dylikt, Finland ställer sig till dem som vill ha
lägre arealer för att få stöd.
Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! ”Beviljas stöd i enlighet med särskilda stödordningar” just
det som det syftas till. Har kommissionen förordningar som direkt är
tillämpbara på vårt LBU-program och på Åland finns det ingen anledning för oss att sätta det i en skild lag eller skild förordning, sålunda är
det ett smidigare system och går snabbare för tredje part som tar del av
de besluten vad som gäller.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! I § 6, sänkning av stödbelopp vill jag få ett förtydligande
hur man har resonerat. Det finns fall här som inte är nämnda, ”om en ansökan försenats eller om den arealen eller det antal djur som uppgett i en ansökan överstiger vad som konstaterats vid tillsyn ska stödbeloppet sänkas.
Om en sökande lämnat betydligt vilseledande uppgifter, underlåtit att
lämna väsentliga uppgifter eller har vidtagit åtgärder ägnade att kringgå
villkor kan utbetalning avbrytas”. Det är väl helt klart att har man medvetet
gjort felaktigheter är det väl ingen diskussion, utan en klarhet.
Det har förekommit fall när man haft ungdjur på betet där öronmärken har
lossnat. Under kontroll har man konstaterat att det är borta och hamnat på
väldigt höga bötesbelopp för att man inte varit observant på det. Det är omöjligt på stora djurgårdar att springa och kolla öronmärken hela tiden. Hur resonerar man i sådana fall? Gäller det inte som ett felaktigt förfarande eller
hur ska man tolka det, vill ha ett förtydligande? Är det sanning det som man
har hört då är det helt oskäligt, orimligt. Då borde man åtminstone begränsa
bötesbeloppen till djurets värde vid slakt och inte ha orimliga värden på böterna. Nästan värre än när man får böter om man kör rattfull eller för fort.
Det här är ingen medveten handling utan oftast olyckliga omständigheter
som orsakar detta.
I § 10 räntan, om man har gjort ett fel och ska återbetala är det sex procent
ränta på om man blir försenad. Hur har man kommit fram till sex procent, är
det en generell ränta som allmänt används eller är det fastställt från EU?
Borde det inte också vara åt andra hållet om landskapet gör fel och inte betalar ut rätt stödbelopp eller försenas med utbetalningen då borde väl också
landskapsregeringen betala sex procent på sina pengar som jordbrukarna går
förlorade?
Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! Tillämpningen vad som har hänt exakt, när och hur det kan
man säkert diskutera i utskottet med berörda tjänstemän som tillämpar
just de lagarna. Jag har inte sakkunskap om just den biten ska jag vara
ärlig och säga. Vad gäller sex procent räntan använder vi samma som i
Finland för vi vet att jordbrukarna ofta vill ha samma som i Finland.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Har det gjorts undersökning bland jordbrukarna att
man vill ha det som i Finland, sex procent eller borde det inte vara knu74

tet till den generella räntan som gäller i dag om du lånar pengar, inte
fast summa på sex procent när räntan ligger så här låg åtminstone. Allt
igen sammankopplat till Finland när man vill ha samma, men när man
kommer till stöden går det att frångå samma som Finland.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas. Förslaget
är omfattat. Ärendet till finans- och näringsutskottet.
Första behandling
3

Höjd och förlängd vuxenstudiepenning
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 15/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 21/2014-2015)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget.
Ltl Katrin Sjögren

Grunden i landskapsregeringens förslag är en höjning av vuxenstudiepenningen och maximitiden för beviljande av vuxenstudiepenning förlängs från
18 till 24 månader. Dessutom görs mindre klargörande ändringar i lagen,
bl.a. om utbetalning av bostadstillägg till studerande under 17 år. Det beviljas
för närvarande av Ålands gymnasium och det flyttas nu över till Ams. Utskottet föreslår att förslaget antas med en ändring.
Under utskottets behandling av lagen har landskapsregeringen meddelat
att antalet studerande som lyfter vuxenstudiepenning är betydligt högre än
vad som anges i lagförslaget. Det totala antalet studiestödstagare var 2 095
stycken av vilka 133 mottog vuxenstudiepenning, det som är föremål för förändring. Nästan tre fjärdedelar av dem som fick vuxenstudiepenning var
kvinnor, 101 kvinnor och 32 män.
Årskostnaden enligt det nya systemet blir ca 1,2 miljoner
euro. Kostnaderna år 2014 för utbetalning av vuxenstudiepenning var 368
000 euro, vilket innebär uppskattningsvis en kostnadsökning på årsnivå på
777 000 euro eller ca 300 000 euro mer än i regeringens lagförslag. Det har
vi nu rättat i betänkandet.
Vuxenstudiepenningen består i och med förändringen av en grunddel på
400 euro per månad och ett inkomsttillägg. Det maximala beloppet som kan
beviljas är 950 euro. Vuxenstudiepenning kan beviljas för högst 27 månader.
Den förlängda tiden är en klar fördel eftersom flera utbildningar är treåriga
eller längre. 164 personer lyfte försörjartillägg år 2014 vilket är 7 procent av
det totala antalet personer som lyfte studiestöd. Man lyfter ett extra försörjartillägg när man har barn.
Med anledning av rapporten ”Ekonomisk utsatthet och social trygghet”
konstaterar utskottet att ensamförsörjarna fortsättningsvis utgör en av de
mest utsatta grupperna i vårt samhälle vilken samtidigt är i störst behov av
samhällets stöd. Rapporten visar bland annat att 60 procent av ensamförsörjarna med två barn eller flera på Åland ligger under den relativa fattigdomsgränsen före skattefria transfereringar. Utskottets majoritet vill därför förbättra möjligheten för ensamförsörjare att utbilda alternativt fortbilda
sig. Utskottets mål är att långsiktigt minska antalet ensamförsörjare som är i
behov av olika bidrag för att klara sig över den relativa fattigdomsgränsen.
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Utskottet föreslår därför att det till lagens 10 § fogas ett nytt moment enligt
vilket det för studerande ensamförsörjare betalas vuxenstudiepenning höjd
med 50 euro per barn och månad, alltså en riktad åtgärd.
Utskottet vill uppmana regeringen att inför kommande reformer av studiestödslagstiftningen utföra en mera grundlig analys av vilka grupper som är i
störst behov av reformen. Landskapsregeringen borde utreda konsekvenserna av höjda stödnivåer jämfört med att minska eller avskaffa studiestödets
inkomstgränser.
Minister Johan Ehn, replik

Herr talman! Vill uppehålla mig kring förändringen som är gjord och
ställa några kompletteringsfunderingar kring det. Skrivningen är bra om
att man ska titta vidare på hur man kan förbättra studiestödet och få de
som behöver det mest att få det bästa möjliga ut ur systemet. Hur kom
utskottet fram till att det som är över 30 år och studerar har det största
behovet? Varför finns inga skrivningar om att de som är ensamförsörjare mellan 17 och 29 år skulle behöva något liknande? Hur såg man på
kostnaderna för det och vad det får för konsekvenser för den studerande
i förhållande till andra bidrag, finns det några sådana konsekvensanalyser från utskottet?
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Man tar inte i beaktande att de som får vuxenstudiepenning är
3/4 kvinnor och många är familjeförsörjare, det förvånade utskottet väldigt mycket.
Gällande kostnaderna för försörjartillägget beräknade vi ändå att,
som ministern vet som lagt fram lagförslaget, det blir antaganden. När
vi försökte räkna på det tänkte vi att det kunde röra sig om 25 till
30 000 euro på årsbasis i ökade kostnader. Samtidigt vet vi att landskapsregeringen har räknat helt fel, det skiljer på 300 000 i landskapsregeringens framställning.
Minister Johan Ehn, replik

Herr talman! Det statistiska felet var väldigt beklagligt. När vi tog ut siffrorna ur systemet var det de första siffrorna vi fick. I ett sent skede fick
man fram nya siffror, men kan dessvärre inte göra mycket mer åt det
annat än att se till att det inte händer framåt. Utskottet resonerar utgående från att i en analys där behovet var som störst borde ligga till grund
för de åtgärder man föreslår. Landskapsregeringen har under perioden
jobbat med dels att ta fram utredning kring var behoven finns. Nu återstår att leverera förslag hur man kan stötta det mest utsatta grupperna
på bästa möjliga sätt. Det jag inte får att gå ihop i sammanhanget är att
man kommer fram till, utan vidare beskrivning, att det är just mammor
och pappor i åldern 30+ som är de som har störst behov att få 50 euro
mera i månaden. Vi har minst lika många under 30 år.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Man kunna tänka sig att den analysen redan skulle ha funnits.
Utskottet gjorde det vi kunde för att förbättra situationen för ensamför76

sörjare. Vi hade höranden, det framkom klart och tydligt att man levde
på marginalerna. Ministern, det saknas i framställningen. Här skulle det
finnas en aktiv åtgärd att göra för ensamförsörjare. Ensamförsörjare
som vill fortbilda sig, utbilda sig, som vill skaffa sig ökade inkomster.
Det var faktiskt en klockren åtgärd för den här målgruppen. Vi skulle
också önska, kan säkert tala för Ålands Framtids del också, att kommer
man med förslag att förbättra för de som lyfte vanligt studiestöd som är
ensamförsörjare ska vi stöda det också.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Det är många som vill hjälpa men det är inte så lätt alla gånger, speciellt
om man inte har fakta. Ltl Katrin Sjögren säger att 60 procent av de som
lever under fattigdomsgränsen är ensamförsörjare. Utgår ifrån att hon
också räknar med att de är kvinnor. Hur många av dessa är det som studerar och lyfter vuxenstudiestöd? Den riktade åtgärd som ltl Katrin Sjögren föreställer sig att hon har lagstiftat om, vi har ingen aning om vilken grupp det egentligen gäller eller har ltl Katrin Sjögren klart för sig
att det är personer under fattigdomsgränsen, eller vad utmynnar pratet
i?
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det är inte bara ltl Katrin Sjögren som har föreslagit det. Förslaget kommer från liberalerna, Ålands Framtid och från ett av regeringspartierna, centern. Kan jag få tala till punkt? Tack. Som det framgår är det 133 stycken som mottar vuxenstudiepenning, av dem är 101
kvinnor. I höranden har det framkommit att de som är ensamförsörjare
studerar och ganska vanligt att man t.ex. studerar till ett vårdyrke. De
har det tufft under den här perioden och de lever på marginalerna, det
här är en riktad åtgärd.
Ltl Barbro Sundback, replik

Herr talman! Det framgår inte så tydligt av utredningen om fattigdom,
hur många som är ensamförsörjare. Det kan hända att jag har fel. Det
visar i uttalandet att det inte finns någon garanti att åtgärden riktar sig
till den grupp som man månar om, dvs. de ensamförsörjare som har det
allra svårast. Det kan också vara ensamförsörjare som har riktigt goda
inkomster. Det är problemet med riktade sociala åtgärder om det inte är
generella, dvs. om man inte sysslar med allmänna välfärdsåtgärder. Det
här baseras inte på den tydliga lagstiftning som man annars efterlyser
från liberalt håll, det är ganska mycket en åtgärd som man inte kan utläsa konsekvensen av.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Ltl Barbro Sundback trasslar in sig i ett hypotetiskt resonemang på ena sidan å andra sidan den här åtgärden blir för ensamförsörjare som studerar. Det är en generell åtgärd ltl Sundback, det är för alla
som studerar och som är ensamförsörjare där vi ger extra medel till de
som har försörjningsbörda och vill fortbilda sig. Vi är ganska urväntade
på åtgärder från landskapsregeringen som tar fasta på ekonomisk ut77

satthet och social trygghet, vi vill helt enkelt se lite verkstad. Här fick utskottet gå från ord till handling.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Göte Winé

Herr talman! Att som vuxen med familj ta beslutet att studera är inte lätt.
Har man t.ex. haft ett jobb så är det inte lätt att minska sin inkomst för att få
det ekonomiska att gå ihop. Efter att för ca 5 ½ år sen suttit och pratat med
en ensamstående som var tvungen att skola om sig förstår jag att det är tufft
att börja studera och gå ner i inkomst. Av statistiken vi fick med lagförslaget
är det 2 095 personer 2014 som lyfte studiestöd. 164 personer som lyft försörjartillägg. Tyvärr finns det inte siffror om hur många av dessa som är ensamstående. Kanske dags att förnya datasystemet för Ams att man även kan få
fram sådana siffror.
Nu har denna regering höjt vuxenstudiestödet samt höjt maximitiden för
beviljandet från 18 till 27 månader, vilket är nödvändigt eftersom alltfler utbildningar har blivit 3-åriga. Visserligen är man inte uppe i summor som de
t.ex. har i riket, där de har utbildningsfonden som ger mer pengar i månaden
men då bara studiestöd i 19 månader.
Under vår behandling av denna lag kan man säga att alla siffror inte riktigt
var på plats. Under utskottsbehandlingen meddelas att vuxenstudiepenning
och antalet studerande var betydligt högre än vad som anges i lagförslaget.
Det var 133 som mottog vuxenstudiepenning, inte 98 som framkom i lagförslaget, vilket som utskottsordförande Katrin Sjögren nämnde blev 300 000
euro dyrare än i lagförslaget. Att man får fel på en sådan summa är inte bra.
Vad som framkom i utskottets behandling rörde sig detta om ett mänskligt
misstag i ett ålderdomligt system. Kanske man borde satsa lite mera på datautvecklingen inom landskapet och framför allt inom Ams. Hoppas man tar
tag i detta och förnyar systemet att man lättare kan få fram färsk och relevant
statistik i fråga om studiestödstagare.
Herr talman, Ålands Framtid lade i utskottsarbetet fram ett förslag om att
studerande ensamförsörjare skulle betalas med en vuxenstudiepenning höjd
med 50 euro per barn och månad. Snabbt och enkelt följde två andra partier
med på detta tåg, oppositionskollegorna liberalerna och centern. Varför man
sen i utskottet lägger fram detta förslag kan man fundera på, men man tyckte
att det ser bra ut så här inför val samtidigt som man vill ha ett socialt ansvar
och stöda ensamförsörjarna som är över 30 år och har barn. Eller som sades
att man har ju lite socialt patos och vet vad det pratades om i utskottet. Att
hjälpa ensamstående är inte bara att höja lite bidrag här och där. Ska vi göra
det seriöst och inte av populism måste man se den ensamståendes situation
som en helhet. Vilka andra bidrag kan ändringsförslaget påverka? Hur är det
med bostadsbidrag, utkomststöd har det någon påverkan av detta?
Ser man på statistiken borde det vara 34 stycken som är under 30 år och
lyfter studiestöd. Vi vet inte hur många av dem som är ensamstående, men
om det är någon var är då den sociala förståelsen för dessa personer? Dessa
tre partier som röstade fram ändringen tog inte sitt ansvar för att se vad en
lagändring får för konsekvenser, utan mer ren och skär populism. Visst är det
bra om man vill förbättra i utskottet, men har vi kunskapen om det? Får man
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det till ett lagförslag, som det nu finns arbete bakom när dessa tre partier föreslår en ändring i utskottet ser jag inget beredningsarbete bakom det. Det är
mer ett inslag inför ett val än att man verkligen ser seriöst på det. Blir det en
förbättring?
I utskottsarbetet pratade jag om att vi vill se en helhetslösning för de ensamstående, där också vuxenstödet skulle funnits med. Men det föll inte i
smak för de andra partierna. Vi kan inte ena månaden stå som Ålands Framtid och vilja sänka ÅHS budget, vilket kan leda till avgiftshöjningar och två
månader senare föreslå en lagändring där man hjälper vissa ensamstående,
är det faktiskt de som är i behov av samhällets hjälp? Varför ska inte ensamstående under 30 få ta del av 50 euro som dessa 3 partier vill göra?
Vill istället att man tar vara på det utredningsmaterial som ÅSUB gjort, se på
hur hjälper man de ensamstående som verkligen behöver hjälp? Att skjuta
från höften om en höjning i vuxenstudiestödslagen, eller ska vi se vad som
verkligen hjälper dem?
Lyssnade på en föreläsare i våras som sade att om man vill hjälpa de ensamstående är det bättre att sänka avgifter än att höja bidrag. T.ex. sänka barnomsorgsavgifter, avgiftsfritt för barn under 18 år till ÅHS skulle hjälpa mer.
Vill man ändra bara för de ensamstående som studerar kanske vi borde ändra
i försörjartillägget istället. Jag vill istället att man får till en utredning om hur
vi verkligen hjälper de ensamstående som är i behov av samhällets hjälp. Det
är inte försvarbart att vi har så många som idag är under fattigdomsgränsen,
de behöver vi verkligen hjälpa i en helhet.
Jag och mitt parti vill hjälpa de ensamstående och framför allt de som är
under fattigdomsgränsen. Men att höja i vuxenstudiestödslagen utan beredning anser jag vara ett vådaskott som jag är osäker om träffar rätt. Därför
skulle jag se att landskapsregeringen skulle anlita en extern utredare att
komma med en helhetslösning med vilka åtgärder man hjälper för de ensamstående bäst. Där kan detta förslag om att hjälpa de ensamstående föräldrarna finnas med och då köper jag det, då har man sett på en helhet.
Hoppas att dessa tre partier också låter alla ensamstående som har barn under 18 år vara med.
Socialminister Aaltonen har genom rapporten ekonomisk utsatthet och
social trygghet, del två, fått mer material och hoppas att man går vidare till
mer konkreta förslag från det. Alla generaliseringar man gett mig under beredningens gånger kan jag svara enkelt, ja, jag har ett stort hjärta och engagemang för de med låg inkomst. Jag vill att stöden och bidragen man ger träffar rätt och är väl beredda. Därför kan jag ta obekväma beslut för att nå målet, inte följer med på det tåget när man ville göra denna lagändring. Med anledning av det lämnar jag tillsammans med Åke Mattsson, in en reservation
mot den ändring som utskottsmajoriteten gjorde i § 10.
Ltl Gun-Mari Lindholm har kommit med ett klämförslag, det är bra och en
ändring som jag kan acceptera. Tack.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det var mycket hårda ord ltl Winé hade, majoriteten var oseriös, populistisk, ett oppositionståg. Låt mig ställa en rak fråga till ltl Winé som socialdemokrat, menar sossarna att det inte är bra att på ett konkret sätt
försöka förbättra för de ensamstående och för de som har det ekonomiskt tufft?
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Ltl Göte Winé, replik

Tack, herr talman! Det här blev inget bra förslag när man ändrar här för
man vet inte vart man träffar. Man vet inte hur många ensamstående
som får ta del av detta. Är det faktiskt de som behöver få stöd som får ta
del av det? Det finns ingen utredning i helhet om det verkligen slår rätt.
De här nämnde jag med ganska hårda ord, som även ltl Eriksson sade,
för det var inte seriöst berett borde sett det i en större helhet.
Ltl Anders Eriksson, replik

Socialdemokraterna pratar i flera sammanhang om att man ska ha en
egen socialpolitik. Socialdemokraterna vill ha monopol på de här frågorna, ville låtsas att man gör något för de ekonomiskt utsatta. Verkligheten visar, man har haft fyra år på sig med både regeringschef och ansvarig minister men man har inte lagt två strån i kors för att göra något
konkret. Vi hör igen Winé, utreda, utreda. Jag förstår när Winé säger att
sossarna stöder klämmen, det är bra det då behöver man igen inte göra
något, det leder inte till något konkret. Det här håller inte. På seminariet
vi hade om barnfattigdom pekade jag igen på det konkreta förslag som
Ålands Framtid har lagt fram gång på gång. Från centerns sida sade
man att vi stöder Ålands Framtid och har visat på ett konkret sätt att
man faktiskt har gjort det. Det ger jag en eloge för. Men socialdemokraterna, det är bara politisk teater Winé.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, herr talman! Håller inte med ltl Eriksson. Det är ingen teater, det
är ytterst seriöst. Hur länge han inte pratat om att man ska ha självständighet, det ska bli så bra. Var finns fakta där? Finns ingen fakta alls. Vi
pratar om socialpolitiken, vi har aldrig sagt att man ska ha monopol
däremot ska man ha en trovärdighet till det och verkligen se till att man
stöder rätt, inte bara göra skäl i fina rubriker. Det är svårt att ta beslut
utan att utreda. Eftersom det är länge sedan ltl Eriksson var minister
och satt i regering, man måste ha fakta innan man kan gå till besluten.
Inte bara skjuta ifrån höfterna som jag anser att man gjorde i det här
lagförslaget.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det är väldigt konstigt att landskapsregeringen inte tittade på
detta före man la fram framställningen. Varför förbisåg man en sådan
viktig sak, en som direkt skulle ha kunnat hjälpa ensamförsörjarna? Det
är makalöst. Ltl Winé får kalla det populistiskt bäst han vill. Fråga ensamförsörjarna, de som vuxenstuderar om det hjälper dem eller inte, gör
det Winé, får du se vad du får för svar.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, herr talman! Det är klart det hjälper dem. Men hjälper det dem
som verkligen behöver stödet? Hjälper det verkligen dem som vi pratar
om, nämner i betänkandet kring fattigdomsgränsen? Om inte ltl Katrin
Sjögren kommer ihåg kan jag påminna att det här var något jag nämnde
i utskottet och t.o.m. ville ha en kläm om, att det måste komma fram
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förslag med anledning av ÅSUBs utredning om ekonomisk utsatthet, del
två som blev klar i maj, att därifrån man måste jobba vidare. Det var inte
de övriga partierna med på, hade inget intresse av det. Där måste man
se på en helhet inte bara skjuta till, det är oansvarigt.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Också de uppfattar jag som väldigt anmärkningsvärt. ÅSUBs utredning
blev klar på vårkanten, det kommer en delrapport redan på senhösten
om hur barnfattigdomen ser ut på Åland. Där står det tydligt och klart
att ensamförsörjarna har det tufft. Nu säger ltl Winé i sitt anförande att
han föreslår att landskapsregeringen ska tillsätta en utredare som ska se
hur man ta fram förslag för att stöda ensamförsörjarna. Nu, det är ett år
sedan utredningen kom hur barn och ensamförsörjare hade det. Kommer man inte med något i budgeten i höst? Det förvånar mig ytterligare.
Ltl Göte Winé, replik

Tiden går fort för ltl Sjögren om det är ett år sedan utredningen kom.
Först kom den i maj, sedan drar man till att den kom för nästan ett år
sedan, men sanningen är att den kom i maj. Det är vad man har för tidsperspektiv, det får ltl Sjögren stå för. Jag har inte tagit del av vad som
kommer i budgeten, men tydligen har ltl Sjögren sett den redan eftersom man nu kan säga att det inte finns pengar för det i budgeten.
Sluta köra med skrämselpropaganda, stå för konsekvenser. Det har
gjorts ett lagförslag som inte håller måttet p.g.a. ni inte har någon beredning alls men det ser jättebra ut i rubrikerna. Det är i ert ansvar och
det är oansvarig politik.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, herr talman! Jag har än i denna dag svårt att förstå varför socialdemokraterna så hårt har motsatt sig detta konkreta förslag för att faktiskt göra något åt en väldefinierad grupp, nämligen ensamförsörjare
som lyfter vuxenstudiestöd. Det är vuxenstudiestödslagen vi diskuterar i
dag i debatten. Man bygger upp resonemanget på att det eventuellt kan
påverka andra bidragit negativt. Då kan man först ställa sig frågan varför man från socialdemokraternas sida överhuvudtaget föreslog en förhöjning av vuxenstudiestödet om man är rädd för att svaga grupper inte
ska få ta del av stödet. Samtidigt kan man ställa sig frågan, är det bättre
att barnfamiljerna i stället lever på utkomststöd för att lyfta ett högre
vuxenstudiestöd? I min värld är det åtminstone bättre att vi ger ett bidrag för att man ska kunna utbilda, fortbilda sig och höja sin levnadsstandard i stället för att man ska behöva fortsätta leva på inkomststöd.
Eller har jag fel, ltl Winé?
Ltl Göte Winé, replik

Tack, herr talman! Det är inte länge sedan jag hörde ltl Jonsson var fundersam till indexjusteringen genom arbetslöshetsersättningen. Med bostadstillägget är vuxenstudiestödet en parameter om man räknar. När
man drar till utan beredning tar det här, vad får det för konsekvenser?
Ltl Jonsson frågade mig varför jag var med från första början, genom att
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då är det berett av avdelningen som sett på vilka gränser det är. Hur
många hörande föreslog ltl Jonsson kring lagförslag? Jag har inte minne
av många. Man måste se det som en helhet, det har jag pratat om hela
tiden. Vi måste ta ansvar för helheten och inte bara skjuta från höften
när det ser bra ut här, utan se till att hjälpa ensamförsörjarna på bästa
möjliga sätt.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Axel Jonsson, replik

Det är precis det vi göra genom det här förslaget. En av de tydligaste
slutsatserna i ÅSUBs rapport om ekonomisk utsatthet och social trygghet var att en av de få grupper som faktiskt är i behov av större utkomststöd i dag, än när man gjorde den tidigare utredningen, är just ensamförsörjarna. Det är naturligt när vi har en vuxenstudiestödslagstiftning
på bordet att vi ser till att familjerna har möjlighet att utbilda sig. Att det
får en så pass acceptabel nivå på vuxenstudiestödet att man har möjligheten att höja sin levnadsstandard och i förlängningen vara mindre beroende av utkomststöd och andra bidrag för att klara sin försörjning.
Det är väl en synnerligen välmotiverad åtgärd i sammanhanget. Har
svårt att förstå hur socialdemokraterna kan komma till en annan slutsats.
Ltl Göte Winé, replik

Tack! Varför kan inte, enligt Ålands Framtid, en ensamförsörjande förälder med tre barn, 29 år gammal inte få ta del av detta? Däremot en ensamstående förälder 31 år gammal får ta del av detta. Behöver man inte
se på en helhet att samtliga får detta? Det har inte Ålands Framtid velat
se på. Det finns en åldersgräns för vuxenstudiestödet som är 30 år och
den har inte Ålands Framtid alls tagit i beaktande, det är en oansvarig
socialpolitik.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! Moderat samling vill ha ordning och struktur även
när det gäller den här typen av ersättningar till utsatta barnfamiljer, därför har jag i samtliga frågor varit på samma sida som Winé. Det är ett
misstag när de sagt att jag inte fick de andra partierna med mig. Jag
hade gärna varit med i en kläm, tror att vi hade samsyn hela vägen. Däremot var jag inte lika kraftigt utåtagerande i diskussionerna i utskottet.
När man gör ersättningar satsar på en utsatt grupp ska det vara en
trygghet i att det är ordentligt utrett, de bidrag som betalas ut ska
komma vid rätt tillfälle till rätt människor. Jag håller helt med det som
sagts i anförandet, vill påpeka att moderat samling var med i diskussionen och med på tåget.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, herr talman! Utåtagerande, eller kanske säga engagerad i utskottsarbetet i denna fråga. Moderaterna kan man lita på, det brukar
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vara så där tar man lite mer ansvar och ser helheten. Inte som vissa
andra nu blåser det åt det ena hållet då följer vi med ditåt, utan ser en
helhetsansvarig politik.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Gun-Mari Lindholm

Talman! Som jag uppfattar debatten här idag så är vi ense om att vi göra förbättringar för de personer i vårt samhälle som behöver få förbättringar. Det vi
är oense om är om det här förslaget slår rätt. Får verkligen de personer som vi
värnar om den här hjälpen som vi nu är ute efter?
Vi som var med på seminariet om barnfattigdom vet också att en viktig
aspekt är att se till familjernas totalekonomi, inte att ett stöd slår ut ett annat.
Man ska ha ett helhetsperspektiv när man försöker göra förbättringar.
Utskottets majoritet har nu gått in för att man vill göra en punktinsats.
Trots att jag är med i lag- och kulturutskottet så var jag själv inte med i den
här omröstningen. Därför har jag ett klämförslag som jag kommer att presentera.
Värsta scenario som jag ser är att den här insatsen, som vi nu helhjärtat
försöker gå in för, den kan slå fel. Det kan betyda att de totala stödinkomsterna blir så pass höga så att något istället försvinner så att intentionen som
man har från majoritetens sida kommer då egentligen att ändra.
En annan viktig aspekt i det här är likabehandlingen. Det här betyder att
de som är studerande men inte är i kategorin vuxenstuderande, kommer inte
i åtanke med den här insatsen. Det tycker jag också att är fel. Vi ska sträva efter att ha en likabehandling, det har vi haft i andra sammanhang. Det är väldigt viktigt att det slår på samma sätt och att man har en likvärdig hantering
av våra medborgare.
Jag har också erfarit under den här debatten att det har blivit allt tydligare
att det inte är någon idag som kan säga vad utskottsmajoritetens förslag
skulle innebära. Det är förstås en intention och en vilja, en viljeyttring, den
tycker jag att är hedersam och den ska man ha en eloge för. Men, man vet
inte vad den i slutändan innebär. Vi strävar väl ändå efter att den enskilda individen och familjen som lever under ekonomiska knappa omständigheter
ska få det bättre. I dagsläget kan man inte säga att det de facto blir bättre eftersom man har andra stödformer som sammantaget kan medföra att något
annat går bort och att det t.o.m. blir en försämrad situation.
Därför föreslår jag att utskottets förslag ligger till grund för den fortsatta
behandlingen förutom utskottets 10 §. Jag föreslår att den paragrafen istället
får samma utformning som i landskapsregeringens förslag. Utöver denna
ändring så föreslår jag att det till betänkandet fogas en kläm med följande lydelse: ”Lagtinget uppmanar landskapsregeringen att återkomma med förslag
som stärker samtliga ensamförsörjande studerandes möjlighet till stöd under
studietiden. Förslagen bör ta i beaktande hur olika parametrar och eventuella
andra stöd inverkar på den studerandes helhetsekonomi.” Tack.
Talmannen
Tack för det förslaget till ändring av 10 §. Förslag till kläm är noterat. Klämmen anförs
sedan ytterligare i andra behandlingen.
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Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Här får vi gång på gång höra att vi inte tog i beaktande alla studeranden. Det var inte några sådana paragrafer öppnade. Vi gjorde det
vi kunde med de medel vi hade och med det som vi ville förbättra. Det
här handlar inte om en passiv socialpolitik. Det handlar om en egen socialpolitik. Det är följd i färg hur vi på Åland utformar barnbidraget där
vi ger ett extra ensamförsörjartillägg. Får det t.ex. konsekvenser på utkomststödets tilläggsdel eller bostadsbidraget så finns det all tid i världen att göra egen socialpolitik och ta bort det från de parametrarna.
Meningen är att det extra vuxenstudiestödet ska träda ikraft i augusti,
om ett år, så i så fall har vi all tid i världen att göra förändringar i den
andra sociala lagstiftningen. Det är jättepositivt att vuxna människor
studerar, fortbildar sig och skaffar yrken och försäljningsmöjligheter.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag håller med ltl Katrin Sjögren till alla delar, förutom att det
är en skillnad på vårt sätt att se vad beträffar likabehandling. Jag är nu
ute efter att vi ska ha en likabehandling av våra studeranden som är ensamförsörjande och som lever under knappa ekonomiska omständigheter. Vi ska också komma ihåg att inte alla ensamförsörjande har en dålig
ekonomi och jag utgår ifrån att de inte heller behöver vårt stöd, men de
som behöver stöd ska få det.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Då blir det bästa de godas fiende. Här hade vi ett lagförslag om
vuxenstudiepenning. Vi gjorde de förändringar vi kunde och vi ansåg att
det här var en mycket bra sak att göra.
I generell socialpolitik får även de som är höginkomsttagare socialbidrag. Inte är alla ensamförsörjare som får förhöjt barnbidrag heller låginkomsttagare. Jag tror inte ens att vi behöver gå emot den här klämmen. Varsågod landskapsregeringen, se på de övriga ensamförsörjarna
som lyfter studiestöd och även de som är under 30 år! Jag tror att vi kan
vara överens om att titta på det. Räkna ut vad det blir att kosta och kom
tillbaka till lagtinget!
Det är ingen motsättning i ltl Lindholms förslag. Men detta var en åtgärd att snabbt få något på plats och det skulle medföra en avgörande
skillnad från många vuxenstuderande ensamförsörjare.
Ltl Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag förstår den ambitionen. Sedan har vi lite olika sätt att se på
slutresultatet. Jag tackar också för det stödet som jag får genom ltl Katrin Sjögren. Jag hoppas också att liberalerna är med på den här klämmen så har vi ett enigt lagting om även Ålands Framtid går med på att
man också ska förbättra för dem som vi faktiskt värnar om.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Axel Jonsson

Tack, herr talman! Det är en intressant debatt om ett viktigt ämne. Vi från
Ålands Framtid har konsekvent lyft fram gruppen ensamförsörjarna under
den här mandatperioden. Idag handlar det specifikt om de ensamförsörjare
som har rätt till vuxenstudiepenning, de som är över 30 år. Det här är uttryckligen ett lagförslag om förändrad vuxenstudiepenning och därför har vi i
utskottet inte heller diskuterat hur studiestödssystemet överlag borde utvecklas. Det är ju en helt annan fråga och hör inte till ärendet.
Tittar vi på lagförslaget och den behandling som vi har haft i utskottet så
har det kommit fram ganska intressanta saker under hörandet. En generell
slutsats, som vi har fått som flera håll under höranden, är att tiden för vilken
man kan lyfta vuxenstudiestödet förmodligen är viktigare än beloppet och
den höjningen som man nu kommer med. Trots att vi förlänger tiden till
högst 27 månader så räcker tiden faktiskt inte till för t.ex. 3 1/2 års utbildning. Det sista halvåret får man finansiera själv utan vuxenstudiestöd. I utskottet har vi fört diskussion om man istället borde ha förlängt tiden ytterligare och kanske inte höjt beloppet i den utsträckning som vi gör i dagsläget.
En sådan analys hade också varit intressant att få från landskapsregeringens
sida. Detta är något som man bör titta på framöver när man utvecklar det här
stödsystemet.
Personligen hade jag tre förslag i utskottet på hur vi skulle utveckla lagförslaget. Det hade med den slutsatsen att göra tiden är viktigare än beloppet.
Personligen hade jag sett att vi hade dragit ned beloppet och förlängt tiden
något eftersom det fanns en sådan tydlig beställning i våra höranden.
Det tredje förslaget som jag hade är det som har debatterats mycket här i
salen idag. Det är att istället för att rikta stödet generellt, som man gör nu, till
alla vuxenstudiestödstagare så skulle vi prioritera gruppen ensamförsörjare.
Vi kunde ha låtit ensamförsörjarna få ett förhöjt vuxenstudiestöd, medan vi
kunde dra ner på vuxenstudiestödet i övrigt i de andra grupperna.
Vi vet att ensamförsörjarna är en grupp som är överrepresenterad i statistiken när vi tittar på vilka grupper som är ekonomiskt utsatta och i behov
av samhällets stöd. För oss i Ålands Framtid är ensamförsörjarna en prioriterad grupp. Men vi diskuterade ihop oss till en kompromiss och lät förslaget
ligga som det låg. Vi köper förslaget från Ålands Framtids sida, vi är förstås
glada att vi fick med förändringen för ensamförsörjarna och att vi ser till att
de har bättre möjligheter att fortbilda sig och utbilda sig.
Vår grundsyn i Ålands Framtid är att vi måste försöka skapa ett stödsystem
som uppmuntrar alla individer och alla familjer att kunna försörja sig själva.
Vad är väl bättre då än att rikta en åtgärd mot ensamförsörjare och barnfamiljer som har det svårt att få det att gå ihop ekonomiskt. De är i stor utsträckning i behov av samhällets stöd. 60 procent av ensamförsörjarna, med
två barn eller flera, är i behov av flera skattefria transfereringar för att klara
sig under fattigdomsgränsen. 60 procent! Det här visar på ett stort problem
och dessutom ett växande problem i motsats till många andra utsatta grupper
i vårt samhälle. Kan vi hjälpa den här gruppen att fortbilda sig och utbilda sig
så ökar också deras möjligheter till självförsörjning framöver. En av de viktigaste orsakerna till att människor utbildar sig är ju att de ska kunna förbättra sina inkomstmöjligheter. Det finns också andra orsaker, men det här
är en viktig aspekt i det hela och bör också vara. Det bör vara ekonomiskt
uppmuntrande att utbilda sig.
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Därför tycker vi att de här åtgärderna är synnerligen motiverade. Det är
klart att man också kan föra en diskussion om det vanliga studiestödet som
man har möjlighet att lyfta upp till 30 år och som i jämförelse med vuxenstudiestödet är betydligt lägre, det ligger någonstans kring 500 euro. Det här
vuxenstudiestödet är maximalt 950 euro. Jag kan hålla med om att den åtgärden kanske hade varit mera motiverad, att också ensamförsörjare som lyfter vanligt studiestöd skulle ha fått ett förhöjt studiestöd. Nu är det återigen
inte det lagförslaget som vi har på bordet utan det handlar om vuxenstudiestöd och därför har vi fokuserat på det i utskottet, vilket är ganska naturligt.
Det blir också lite svårt för oss i Ålands Framtid att förstå det här resonemanget om att man måste se på vilka eventuella andra bidrag som påverkas
av detta, att man inte i samma utsträckning skulle få utkomststöd eller bostadsbidrag som har nämnts i den här debatten. Vad är väl bättre än om vi
kan se till att ensamförsörjare kan försörja sig på studiestödet, vågar studerar
och på det sättet uppmuntrar dem istället för att fortsätta att leva på utkomststöd? Åtminstone blir möjligheterna bättre och möjligheterna att göra
någonting för familjens situation ökar. Så det resonemanget har vi svårt att
förstå.
Det är klart att man kan önska alla möjliga utredningar och se vilka åtgärder som de mest motiverade och är de bästa. Men samtidigt måste man
komma ihåg diskussionen om olika åtgärder och att man ska se till att åtgärderna kommer till godo exakt för dem som är i behov av dem och den typen
av system kräver i allmänhet betydligt mera resurser i administration. Det
kanske kräver helt andra data än vad vi har tillgång till idag. Vi har ganska
lätt att få reda på de som är ensamförsörjare, för de lyfter barnbidrag och får
även ensamförsörjartillägg enligt den lagstiftningen. Den informationen är
ganska lätt att ta reda på. Vi vet att det här är den grupp som i allmänhet är
utsatt i vårt samhälle, är i stort behov av samhällets stöd och har problem
rent ekonomiskt. Då är det också naturligt att vi riktar en allmän åtgärd mot
ensamförsörjare. Med det här förslaget ger vi dem bättre möjligheter att fortbilda sig eller utbilda sig och höja sina inkomster. Tack, herr talman.
Minister Johan Ehn, replik

Herr talman! När det gäller hur vi skulle göra med ensamförsörjarna i
det här sammanhanget så hade vi precis just fått rapporten ”Ekonomisk
utsatthet och social trygghet”. Det fanns fortfarande rätt mycket arbete
kvar att göra innan man kunde konstatera hur man skulle konstruera ett
system som ger det bästa möjliga. Vi är inte rädda för att man ska få för
mycket pengar, utan snarare påverkar en femtiolapp här andra stöd så
att man faktiskt förlorar på det i längden. Det var vår oro i det här sammanhanget.
Jag tror också mera på att man behöver ha den generella bilden klar
över var man ska sätta in stödet för att det faktiskt ska ge effekter både
för den som väljer att arbeta och den som väljer att studera. Den viktiga
biten måste vara att vi stöttar de svagaste i samhället på bästa möjliga
sätt så att vi får ut mesta möjliga för varje satsad euro.
När det gäller tiden, som ltl Jonsson var inne på, så delar jag långt
analysen. Vi tvingades göra en avvägning. Vi förlängde tiden betydligt
mycket mera än vad man gjorde på finska sidan. Orsaken till att vi satte
tiden till tre år är att på den tiden kan man få en yrkesutbildning. Vi är
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sedan väl medvetna om att när det gäller en akademisk utbildning eller
en yrkeshögskoleutbildning så ser det lite annorlunda ut. Steget är åtminstone åt rätt håll i det här sammanhanget.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag delar den analysen. Jag tycker att man kanske kunde ha tittat på att
ytterligare förlänga tiden istället för att höja beloppet så att de inte hade
blivit kostnadsdrivande att förlänga tiden. Det kunde ha varit intressant
att titta på det alternativet.
Utbildningsministern sade att den här rapporten har kommit ganska
nyligen. Det kanske hade varit motiverat att ge det här stödet till andra
grupper istället. Samtidigt säger utbildningsministern att risken finns
att man hade blir utan andra stöd med det här ensamförsörjartillägget,
men det finns ingen sådan analys om förändringen har den typen av
konsekvenser. Därför utgick vi ifrån att det är något som man har klarerat i landskapsregeringen, att det finns inga sådana konsekvenser i och
med det här lagförslaget. Eller drar jag fel slutsats?
Minister Johan Ehn, replik

Herr talman! Jag tror att ltl Jonsson drar fel slutsatser. När man plussar
på särskilda typer av stöd i ett sådant här sammanhang kan det få konsekvenser. De som är kända för oss är att det här inte påverkar de bitarna. Det är naturligtvis en fråga som man kan debattera vidare kring.
Det som förvånar mig lite i resonemanget är att utskottet och Axel
Jonsson säger att man har valt att inte diskutera dem som inte berörs av
vuxenstudiepenningen. Men samtidigt ger man i sista stycket en uppmaning till landskapsregeringen att se över var det behövs bäst. Man
nämner faktiskt inte ensamförsörjare, som jag ändå upplever att borde
ha nämnts i det sammanhanget. Jag vet att landskapsregeringen kommer att ta tag i det här i alla fall. Det blir lite ologiskt när man läser det
här. Först pratar man om det i det här sammanhanget men man lyfter
inte den stora gruppen. Det var det som jag reagerade på tidigare också.
Jag tycker att man i så fall borde ha lyft fram dem man ömmar för.
Ltl Axel Jonsson, replik

Det kan väl knappast ha undgått någon i den här salen att vi som har
lagt det här förslaget värnar om ensamförsörjarna och hur vuxenstudiestödet påverkar dem. Vi har förstås ingenting emot att man analyserar
vidare villkor åtgärder man kan göra. Det torde väl stå ganska klart efter
den här debatten.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, herr talman! Jag vill lyfta två frågor med ltl Axel Jonsson. Den ena
frågan har minister Ehn klarlagt ganska väl. Det här som ser ut som en
förmån kan bli en försämring för ensamförsörjarna om vi inte känner till
effekterna. De har ju tillgång till andra förmåner som vi inte vet hur slår.
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Det är nog inte så enkelt att man utgår ifrån att vuxenstudiestödet inte
ha några konsekvenser för andra sociala förmåner. Man måste granska
det väldigt noga.
Ålands Framtids syn på hur man stöder olika grupper i samhället är
fascinerande. För lite drygt en halvtimme sedan så uttalade sig Jonsson
väldigt negativt om en justering på 0,4 procent vad gäller sysselsättningsstöd och indexjustering av pensioner. På vilka grunder är just
gruppen ensamförsörjare så viktig för Ålands framtid?
Ltl Axel Jonsson, replik

Vad gäller den sista frågan, på vilka grunder just den här gruppen är så
viktig, så 60 procent av ensamförsörjarna lever under den relativa fattigdomsgränsen före skattefria transfereringar. 60 procent! Den statistiken talar för sig själv. Den statistiken tar vi till oss i Ålands Framtid när
vi diskuterar den här typen av förslag och vi funderar vem vi ska hjälpa
att förbättra möjligheterna till att fortbilda sig och utbilda sig. Vi vill
hjälpa ensamförsörjarna. Vi vet att de är en av de grupperna som har det
allra svårast i vårt samhälle. Så enkelt är det.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, det är ju faktiskt en väldigt förenklad socialpolitik. Så det är ensamförsörjarna som är i fokus för Ålands Framtids socialpolitik. Det noterar
vi.
Denna 60 procent utgörs knappast av alla studerande, utan dessa har
betydligt större behov av ekonomiskt stöd och det har vi inte hört så
hemskt mycket om. Är resterande 40 procent oviktiga för Ålands Framtid?
Ltl Axel Jonsson, replik

Ltl Sundback beklagade sig att vi inte riktar oss till de ensamförsörjare
som inte studerar, men gång på gång här i lagtinget har vi lyft att även
barnbidragets ensamförsörjartillägg borde höjas. Det är ett konkret förslag som vi har lagt men som har avvisats av socialdemokraterna för att
man vill utreda mera. Första gången när vi lade förslaget så ville socialdemokraterna att vi skulle komma med något konkret när vi föreslog en
utredning. Sedan kom vi tillbaka med ett konkret förslag och då skulle
man ha mera utredningar. Nu när vi lägger ett konkret förslag så ska
man ytterligare ha mera utredningar. Den här retoriken som kommer
från socialdemokraterna är ganska anmärkningsvärd när det gäller en
av de grupper som vi vet att problemen växer i omfattning vad gäller
ekonomisk utsatthet och social trygghet. Det är bara att läsa rapporten.
Det är en av de grupper som har det svårare idag än vad de hade för
några år sedan i vårt samhälle. Men trots det så avvisar socialdemokraterna alla konkreta förslag för att förbättra situationen för de här grupperna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Carina Aaltonen, replik

Herr talman! Jag tror att vi kan vara eniga om att det här är en viktig
målgrupp där vi verkligen behöver sätta in olika åtgärder. På opposit88

ionspartierna låter det som om regeringen överhuvudtaget inte skulle ha
gjort någonting för den här målgruppen under den här mandatperioden.
Men ingenting kan vara mer fel. Vi har höjt utkomststödet i synnerhet
för ensamförsörjarna. Vi har höjt bostadsbidraget i avsikt att just gynna
den målgrupp. Sedan har vi inte höjt avgifterna på ÅHS varken högkostnadsskyddet eller de enskilda avgifterna. Det är också viktiga åtgärder i
arbetet att se till att klyftan mellan de fattiga och de rika hålls så liten
som möjligt. Vi har verkligen gjort saker under den här mandatperioden, det ska ltl Jonsson känna till.
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag känner mycket väl till de förändringarna. Jag har själv varit med och
godkänt dem. Det är ju generella insatser som gäller breda grupper i vårt
samhälle. Här pratar vi om en grupp där problematiken växer. Bland ensamförsörjarna är det flera idag som är i behov av utkomststöd än vad
de var när man gjorde den första utredningen. Nu kommer jag inte ihåg
exakt vilket årtal det var, men 2007. Vi vet att ensamförsörjarna är en av
få grupper där behovet växer. Då är det också motiverat att försöka hitta
åtgärder som riktar sig specifikt till den gruppen och det har man inte
gjort från landskapsregeringens sida, även om de här generella åtgärderna till viss del också förstås har varit till förmån för den här gruppen.
När vi ser ett så konkret problem i vårt samhälle så måste vi också
kunna fundera och analysera den statistik som visar på att vi har ett
växande problem. Det behövs konkreta riktade åtgärder som det förslag
vi diskuterar här idag.
Minister Carina Aaltonen, replik

Herr talman! De åtgärder som jag nämnde var ju framförallt riktade till
ensamförsörjare. Det här förslaget som utskottet kommer med riktar sig
till vissa vuxenstuderande som också är ensamförsörjare. Unga ensamförsörjare under 30 år kan då inte få den här förhöjningen. Regeringen
menar att det är viktigt att se över det här nu och göra det så att det passar för alla vuxenstuderande som är ensamförsörjare. Att göra detta till
en alltför stor skiljelinje mellan våra partier är helt onödigt. Vi ser att det
här behöver utredas. Jag tycker att klämmen som ltl Lindholm har
kommit med är bra.
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag har självklart ingenting emot en kläm som bidrar till att utveckla
våra system i den riktning som jag faktiskt står här och talar för. Men
samtidigt är jag inte beredd att offra de konkreta åtgärder som vi från
Ålands Framtid efterlyser för att vi ytterligare ska utreda. Vi har utrett
ganska mycket under den här mandatperioden utan att få den här typen
av konkreta förslag för den här målgruppen.
Jag håller med om att vi inte ska göra detta till en stor skiljelinje mellan partierna. Uppenbarligen har även det näst största regeringspartiet
insett förnuftet i detta förslag och denna åtgärd och det får vi var tacksamma för. Vi hoppas att vi också kan få en majoritet för det här i salen.
Tack, herr talman.
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Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Sara Kemetter

Tack, herr talman! Bästa lagtingsledamöter, efter remissdebatten och behandlingen i utskottet när det här kom på vårt bord så förstod jag inte riktigt
diskussionerna i utskottet. Vi är ju alla bekymrade över den här statistiken
som kommer fram. Alla reagerar på det, ingen på Åland vill att situationen
ska vara så här.
Det förslaget som majoriteten nu föreslår anser jag att är ett utspel som beror på att vi har ett val ganska snart. Det är ett sätt att skapa diskussion. Under den senaste mandatperioden har man ändå inte, tycker jag, analyserat
den här situationen så pass allvarligt som den enda är. Man har ännu inte
kunnat hjälpa ensamförsörjarna på bästa sätt.
Egentligen handlar det om den generella välfärden. Det är de små insatserna där alla berörs som landskapsregeringen under den här mandatperioden verkligen har gått in för att göra, men vi har jättemycket arbete kvar.
Det gäller inte bara lagtinget och landskapsregeringen, även kommunpolitiken är involverad. Åtminstone kommunalt ser man en politik som strider mot
det här förslaget som majoriteten nu lägger fram.
Det är otroligt viktigt att fritidsverksamhetens avgifter hålls låga. Barn och
unga vars föräldrar är i en svår ekonomisk situation kanske inte alls skulle ha
några avgifter? Eller varför inte kollektivtrafiken, vi har en så bra kollektivtrafik att ungar på landet kan röra sig fritt, man måste inte alltid tvinga föräldrarna att köpa en moped som man kanske inte har råd med.
Barnomsorgsavgifterna och eftisavgifterna borde hålla låga. Det är hela
den här avgiftspolitiken som egentligen är en kommunal angelägenhet som
trissar upp kostnaderna för de ensamförsörjande.
Sedan i kombination får vi stöd, det stämmer. Men det är inte heller meningen att vi ska göra människor till stödberoende. Vi vill ju att man ska
kunna stå på egna ben. Klarar man av att ha en relativt bra ekonomi utan att
hela tiden få höjda avgifter över sådant som man egentligen inte kan påverka
själv?
Därför är det jättebra att vi nu stöder Gun-Mari Lindholms förslag. Vi anser att det resonemanget som ledamoten förde fram här går helt i linje med
den analys som vi i gruppen också har gjort. Det är likabehandlingsprincipen
och det gäller också risken att det skulle kunna påverka helheten på något
sätt, att det skulle försämras. Vi kan inte gå med på att det skulle leda till ytterligare försämringar.
Jag tycker att reservationen som ltl Göte Winé och ltl Åke Mattsson har
lagt fram ganska klart och tydligt klargör den här situationen.
Sedan behöver vi visa verklig solidaritet. Även i kommunerna där vi fattar
kommunala beslut ska vi stå för det som vi nu högt går ut och säger, att vi vill
stöda ensamförsörjarna. Vi ska verkligen visa att vi är med och fattar sådana
budgetbeslut som leder till att avgifterna hålls låga, t.ex. att avgifterna för fritidsverksamhet, att man faktiskt har en möjlighet att röra sig utan att äga en
moppe om man bor utanför Mariehamn. Det är helheten som är A och O och
därför stöder jag att den här utredningen ska göras.
Däremot finns det inte något parti som inte vill hjälpa den här gruppen så
därför tycker jag inte vi ska skapa en klyfta mellan höger och vänster. Vi är
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alla ute för att hjälpa den här gruppen och andra grupper i liknande situation.
Tack.
Minister Johan Ehn

Herr talman! Jag vill börja med att tacka för en god diskussion kring ett lagförslag som är viktigt.
Jag vill passa på att lite återföra diskussionen till grundförslaget. Det handlar om att skapa bättre förutsättningar för ålänningar att studera, ålänningar
som har passerat ungdomsåren. Vi ska skapa en grund för studier som ska ge
en ökad kompetens. En ökad kompetens som ska ge rätt profil för arbetslivet.
Med den rätta profilen ska man kunna söka de jobb som finns lediga. I dagsläget har vi en situation med överlag sett sjunkande arbetslöshet, men också
en situation där våra företag tydligt pekar på att de har vissa bekymmer med
kompetensförsörjningen.
I det här sammanhanget får vi till stånd en situation där vi genom att förlänga tiden och genom att ge en högre stödnivå får flera som kommer att
tänka tanken att skola om sig så att man kan möta upp mot behovet som
finns här. Det är bra för individen och det är bra för samhället eftersom vi får
en situation där vi på ett mycket mera effektivt sätt använder oss av den arbetskraft som finns till förfogande.
Med detta inte sagt att den diskussion som har utspelats nu är oviktig, för
den är viktig. Det är väldigt, väldigt viktigt att föra diskussionen om ensamförsörjarna, men det är inte det som är huvudsaken i det här lagförslaget. Nu
har den här diskussionen mera gått in på ensamförsörjarna i vårt samhälle.
Detta lagförslag gäller inte dem.
Vi i landskapsregeringen fick en utredning under våren om hur det ser ut
på det området. Nu håller man på att analysera det på social- och miljöavdelningen för att se hur man på bästa möjliga effektiva sätt ska kunna rikta in
åtgärderna.
Att man lyfter in olika konkreta åtgärder på det här sättet kan säkert vara
behjärtansvärt och det kan säkert också hjälpa några stycken. Däremot kommer vi inte få den effekt som åtminstone jag är ute efter när det gäller detta.
Jag vill att vi ska fatta beslut på en grund som visar att vi med våra insatser
gör skillnad. Vi ska komma ihåg att vi nu höjer beloppen väsentligt och även
förändrar sättet som vi fördelar beloppen på och då kommer ensamförsörjarna att ha en ganska stor fördel i det här sammanhanget. De får faktiskt en betydligt bättre situation än vad de har i dagsläget. Förhöjda belopp på det här
området, för personer över 30 år, kommer också att komma de ensamförsörjande till godo. Det är en generell åtgärd som också får effekt för ensamförsörjarna. Man ska titta vidare på hur man ytterligare ska förbättra totalsituationen. Jag för min egen del tycker att man ska börja med att se vad vi kan
göra i de generella systemen. Är det klokt att vi ska gå in och göra förändringar i varje enskilt system? Det kan slå väldigt, väldigt fel om vi inte har bilden
klar för oss.
Jag vill helt och hållet avfärda tankegången att vi inte skulle ha fört en diskussion och haft en analys kring detta på förhand. Landskapsregeringen diskuterade det här förslaget och vi lade förslaget mycket väl medvetna om vad
det innehöll. Problemet i vårt förslag var att vi hade en statistisk uppgift som
var fel och det gjorde att förslaget här blev 300 000 euro dyrare. Det var tokigt, det är inte bra. Det är något som vi måste se till att förbättra i förvalt-
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ningen så att den typen av fel inte är möjliga. Det ska inte vara möjligt att vi
ska diskutera på felaktiga grunder.
Landskapsregeringens partier diskuterade ihop sig och konstaterade att
den här satsningen är nödvändig utgående ifrån det läge som vi har på arbetsmarknaden idag. Vi får i högre utsträckning lediga jobb som inte alltid
kan sökas av någon av den arbetslösa befolkningen. Då måste vi se till att vi
har ett system som uppmuntrar till att studera vidare på äldre dagar.
Med den kläm som är föreslagen får landskapsregeringen möjlighet att
diskutera sig fram till förslag som kan ge effekt för ensamförsörjarna. Men
även det förslag som ligger nu kommer att förbättra ensamförsörjarnas situation väsentligt när det gäller att studera nu mot hur det var tidigare.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, herr talman! Jag läste igenom det här lagförslaget och sökte hur
förändringen i vuxenstudiestödet skulle kunna påverka andra bidrag,
men jag hittar ingen sådan analys. Därför ställer jag en konkret fråga till
utbildningsministern. De vuxenstuderande som hittills har haft en tidigare inkomst på 1 000 euro i månaden fick enligt det gamla systemet
329 euro i månaden i vuxenstudiestöd. Enligt det nya systemet får de
550 euro i månaden. Hur påverkar detta övriga bidrag?
Minister Johan Ehn, replik

Herr talman! Såsom vi har resonerat kring de här bitarna i analysen,
som då inte finns nedtecknat, är att vuxenstudiepenningen inte påverkar
andra bidrag. Men när man lägger på tilläggsdelar så kan man hamna i
en situation som gör att det i en lag står vilka saker som ska påverka och
inte påverka. Ensamförsörjartillägget är en ny del och då kan det finnas
stödsystem som inte har den här biten med som leder till att vi får en effekt. Medan en förhöjning av studiestödet som sådant inte påverkar.
Den analysen har vi gjort här.
Ltl Axel Jonsson, replik

Det kan hända att vi i utskottet har varit otydliga i vår skrivning. Nog är
det ju även det tillägget som tillkommer att betrakta som ett vuxenstudiestöd, åtminstone enligt min mening eftersom jag har lagt förslaget.
Vuxenstudiestödet betalas ut höjt med 50 euro per barn och månad. Den
tolkningen skulle åtminstone jag göra av det lagförslag vi har på bordet
idag.
Om vi då ser på det system som utbildningsministern har föreslagit
där man som ensamförsörjande ska leva på 550 euro i månaden och
studera parallellt så har jag svårt att se hur det kan gå ihop. Lever man
ensam utan barn eller om man har en partner som är med och försörjer
hushållet så kanske man klarar sig på det. Men som ensamförsörjare så
ser jag det som oerhört svårt att man med beloppet 550 euro ska klara
av att bedriva heltidsstudier. Det talar också för att det här är en synnerligen motiverad åtgärd.
Minister Johan Ehn, replik

Herr talman! Ltl Axel Jonsson sade att man ska leva på 550 euro. Det
stämmer inte överens med verkligheten. Man får också ett hyresbidrag
och ett försörjartillägg för varje enskilt barn. Sedan får man ytterligare
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barnbidrag. När man gör en beskrivning av verkligheten så är det viktigt
att man också räknar in de bidrag som finns. Jag säger inte att det på
något sätt är en jublande situation och att man säger att man kommer
att klara det. Men precis som för alla andra som studerar så finns också
möjligheten att både jobba och lyfta lån eftersom det här också är en investering för en själv, precis som ltl Axel Jonsson och jag brukar vara
ense om i andra debatter.
Vi förbättrar nu för alla parter. Därmed inte sagt att vi inte måste
ägna mera tid att också diskutera ensamförsörjarnas möjligheter att i
stort få en bättre situation i samhället.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, herr talman! Tack minister Johan Ehn för ett mycket klokt resonemang. Det är just i de här banorna som jag själv resonerar, framförallt
när det gäller likabehandlingsprincipen. Om man har en liten grupp som
man ska ge vuxenstudiepenning åt och inte åt en annan grupp så borde
man också analysera hur det strider mot likabehandlingsprincipen så att
det inte blir problem där. När det delas ut sådana stöd så är det viktigt
för mig och mitt parti att likabehandlingsprincipen gäller.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget paragraf för paragraf. Aviserat klämförslag framläggs och upptas i samband med ärendets andra behandling.
Föreläggs 5 §. Godkänd.
Föreläggs 10 §. Begärs ordet?
Ltl Gun-Mari Lindholm

Talman! Jag föreslår att 10 § får den utformning som finns i landskapsregeringens förslag.
Ltl Petri Carlsson

Tack, herr talman! Jag ber att få understöda ltl Lindholms förslag.
Talmannen
Ltl Gun-Mari Lindholm, understödd av ltl Petri Carlsson, har föreslagit att 10 § 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 Gun-Mari
Lindholms ändringsförslag, röstar nej.
Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Ltl Axel Jonsson

Herr talman! Jag önskar öppen omröstning.
Ltl Anders Eriksson

Jag understöder förslaget.
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Talmannen
Öppen omröstning har begärts, understötts och kommer att verkställas. Jag ber lagtingsledamöterna Perämaa och Eriksson att biträda vid omröstningen.
Upprop.
Omröstningen har gett resultatet 17 nej-röster och 8 ja-röster och 5 var frånvarande.
Majoritet för nej. Lagtinget har alltså omfattat ltl Gun-Mari Lindholms ändringsförslag.
Föreläggs 13 §. Godkänd.
Föreläggs 20 §. Godkänd.
Föreläggs ikraftträdelsebestämmelsen. Godkänd.
Lagens rubrik. Godkänd.
Lagens ingress. Godkänd.
Lagförslagets första behandling är avslutad.
Remiss
4

Ändring av bestämmelser i ordningslagen
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 17/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 12/2014-2015)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet.
Diskussion.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Ordningslagen har till flera delar genomgått en revidering, komplettering och en modernisering, till exempel att det med utgångspunkt från ordningslagen blir straffbart att göra sig skyldig till förberedelse till väpnat störande av allmän ordning, olaglig maskering, falskt alarm och underlåtelse att
vakta djur. Dessutom upphävs föråldrade strafflagsbestämmelser.
Det som väckte den stora debatten och de politiska stridigheterna var ändringar i ordningslagen rörande intagande av berusningsmedel, alkohol. Det
har debatterats här i salen, på insändarsidor och på sociala medier.
Landskapsregeringens förslag var att lagstiftningen ändrades så att alkoholförtäring i en park eller på en annan därmed jämförbar allmän plats blev
tillåtet. Förutsättningen var att det inte medförde oskäliga störningar av den
allmänna ordningen och säkerheten på platsen ifråga eller i omgivningen.
Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget med vissa ändringar.
Enligt gällande lag är det förbjudet att inta berusningsmedel, alkohol, på
allmänna platser i tätort och i fordon i kollektivtrafik. Detta gäller inte serveringsområden med alkoholtillstånd.
Landskapsregeringen föreslår nu en ändring så att förbudet inte heller ska
gälla i parker eller andra jämförbara allmänna platser under förutsättning att
den som förtär alkoholdrycker uppför sig på ett sätt som inte är så störande
eller gör det så svårt för andra att använda platsen. Som motiv för ändringen
anförs bland annat svårigheten att övervaka lagens efterlevnad.
Det finns ett visst behov av en modernisering av lagen. Det kan enligt utskottets mening därför finnas skäl för att i viss mån lätta på förbudet mot intagande av alkohol även om svårigheten att övervaka lagens efterlevnad inte i
sig enligt utskottets mening är ett tillräckligt motiv för en lagändring.

94

I Mariehamn finns sammanlagt cirka 50 serveringsställen med permanent
tillstånd att servera alkohol. Detta innebär att det redan nu finns goda möjligheter för den som önskar dricka exempelvis ett glas vin under ordnade
former. Villkoren för serveringarnas utskänkningstillstånd är hårda och kontrasten mellan å ena sidan serveringsområdena där hårda restriktioner gäller
och å andra sidan parker och andra jämförbara allmänna platser skulle bli
stor om det skulle vara helt fritt att inta alkohol i parkerna.
I sammanhanget konstaterar utskottet, i likhet med finans- och näringsutskottet, att det finns vissa gränsdragningsproblem för restaurangernas ordningsvakter som i någon mån även har ansvar för ordningen i restaurangernas omedelbara närhet och konstaterar att problemen sannolikt inte skulle
minska om kroggästernas möjligheter att berusa sig på väg till krogen skulle
öka. Med tanke på att vuxna utgör förebilder för barn och unga föreligger det
dessutom ett behov av alkoholfria platser i det gemensamma allmänna utrymmet i tätorter. Man kan också fråga sig vems frihet är det som vi diskuterar, är det de vuxnas eller är det barnens?
Utskottet konstaterar vidare att ökad berusning tenderar leda till en ökad
risk för våld och att polisen kan få större ordningsproblem med fritt drickande i parkerna.
Enligt vad utskottet fått erfara har antalet frihetsberövande på Gotland
minskat till följd av bland annat hårdare regler för alkoholförtäring på allmänna platser.
Utskottet har mot denna bakgrund inte ansett det motiverat att på föreslaget sätt möjliggöra alkoholförtäring i parker vid alla tidpunkter. Istället föreslår nu ett enigt utskott att lagtinget ger landskapsregeringen fullmakt att genom landskapsförordning bestämma att under vissa tider tillåta alkoholförtäring på särskilt angivna platser under förutsättning att den som förtär alkoholdrycker uppför sig på ett sådant sätt att det inte är störande. Sådana tillfällen då förtäring kan medges kan exempelvis vara i anslutning till större
tillställningar och helger som nyårsafton och examensfirande. Dessutom
kunde alkoholförtäring i vissa parker under en viss tid på året och på dygnet
tillåtas på samma sätt som det i bland annat Stockholm finns parker där det
under högsäsong är möjligt att inta alkohol fram till klockan 22.00 och där
det placerats extra papperskorgar och toaletter.
Utskottet konstaterar att det under beredningen av ärendet inte har gjorts
vare sig en alkoholpolitisk konsekvensanalys eller en barnkonsekvensanalys
trots att frågan om tillåtande av alkoholförtäring långt ifrån enbart är att betrakta som en polisiär fråga. Landskapsregeringens lagförslag innehöll därtill
vissa begrepp som kunde ha medfört tolkningsproblem. Som exempel kan
konstateras att begreppet allmänt område inte definieras i den åländska planoch bygglagen.
Bästa lagting, lag- och kulturutskottet har pratat ihop sig och kommer
med en hyfsad kompromiss. Tack.
Ltl Mika Nordberg, replik

Fru talman! Jag vill tacka lag- och kulturutskottet för ett gott arbete. Det
har varit olika svängar i den här frågan. Vi behandlade även det här i finansutskottet och såg den här gränsdragningsproblematiken för näringslivet; restauranger och övriga. Jag tror att man ändå behöver gå
varsamt fram i de här ärendena och upprätthålla ordning runt restau-
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rangerna. Det var klokt att man kom fram till den här kompromissen.
Jag vill tacka för det som utskottet har arbetat fram.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Tack för det, ltl Nordberg. Ja, här kan man nog säga att utskottet har
slagit sina kloka huvuden ihop. Det blev en kompromiss som alla kan
leva med och som vi själva tycker att är riktigt bra. Tacket ska gå till hela
utskottet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Jag är också riktigt nöjd med skrivningen av 4 §. Ni
har varit riktigt kreativa. Jag tycker att man inte ens upplever det som
en kompromiss. Det är en bra skrivning som löser alla de frågor som vi
diskuterade i remissen. Tack för en bra skrivning!
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Som den oppositionspolitiker jag är så borde den ha kommit
ursprungligen från landskapsregeringen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Wille Valve, replik

Tack, ltl Katrin Sjögren! Jag delar inte riktigt den uppfattningen som ledamoten anförde i början av anförandet angående begreppen. I ursprungsförslaget fanns flera bekanta begrepp som också finns på annat
håll i lagstiftningen.
Däremot delar jag fullkomligt ledamotens entusiasm inför det här
kompromissförslaget. Det här är åländsk politik när den är som bäst. Vi
har kunnat sätta oss ner bakom kulisserna och nöta på och hitta någonting som torde fungera även i praktiken. Det här är bra så som jag ser
det.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Tack för det, vad kan vara bättre än att också landskapsregeringen är nöjd! Det som landskapsregeringen får ta ad notam, om jag får
tala som utskottets ordförande, är att det saknades en alkoholkonsekvensanalys och en barnkonsekvensanalys. Det skulle ha varit på sin
plats att dessa hade funnits i den här lagstiftningen.
Minister Wille Valve, replik

Det vi ser framför oss nu kan väl likna någonting som finns i Stockholm i
de olika stadsdelsnämnderna där en exakt karta pekar ut vilka områden
som är tillåtna och vad som är tillåtet.
I den processen förutsätts givetvis, som jag ser det, en nära dialog
med Mariehamns stad, och möjligtvis också med Finströms kommun i
den mån det finns intresse. Det finns alla möjligheter att göra analysen i
samband med den processen.
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Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det finns det definitivt. Det är också centralt att kommunerna;
Mariehamns stad och andra kommuner där det finns tätort, får vara
med och säga sitt.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Åke Mattsson

Fru talman! Jag är mycket tillfreds med det betänkandet som lag- och kulturutskottet nu lämnar ifrån sig.
Som framkom redan i presentationen kunde vi snabbt i utskottet fastställa
att de föreslagna ändringarna i ordningslagen var befogade och oproblematiska till alla delar utom en; alkoholförtäring på allmän plats i tätbebyggt område.
Den gällande lagstiftningen på det området hade av polisen upplevts som
problematiskt att övervaka. Lagen gjorde vanliga medborgare till kriminella
brottslingar bara för att de hade smuttat på ett glas champagne på stan vid
något högtidligt tillfälle eller vid andra oskyldiga omständigheter när man
förtär alkohol på allmän plats.
Ett annat problem var att antalet personer som drack nästan kunde vara
oöverskådligt i vissa sammanhang. Det var stora problem för polisen och det
kanske var därför som man började titta på den här lagen. Det var också problem att avgöra om det var alkohol i flaskan eller i glaset och hur starkt det
var.
Varje ingripande mot överträdelse krävde normal dokumentationsbyråkrati med förhållandevis stort pappersarbete, numera är det väl mera dataarbete för pappren är borta. Men det tar i alla fall tid för poliserna. Det beaktades, paragrafen i ordningslagen sågs över och landskapsregeringen försökte
få en ny lite mera tidsenlig utformning.
När nya förslaget kom att alkoholförtäring i parker eller på annan jämförbar plats skulle tillåtas om det inte är så störande att det avsevärt försvårar
användningen av området för andra, då tyckte polisen att det var bra och det
accepterades direkt, men sedan mötte förslaget kritik från annat håll. Jag
kunde personligen i utskottshörandet ta del av den här kritiken. Det ansågs
vara i strid med intentionerna i alkohol- och drogpolitiska programmet att
minska alkoholförtäringen och göra alkoholen mindre tillgänglig. Det kunde
skapa oro för kvinnor och barn som vistas eller passerar förbi där ungdomsgäng sitter och dricker och det är där som problemet är. Om någon dricker en
flaska vin på en picknick så är det inget problem. Vi vet att ungdomar som
dricker har en tendens att bli högljudda i gäng och skräpar ner utan att de
själv direkt upplever sig som störande. Vi vet också att alkoholförtäring i sig
är förknippat med misshandel, bråk och urinering på allmän plats osv.
Ansvaret utanför restaurangerna blir problematiskt om det förekommer
drickande i nära anslutning till dem.
Som även framkom i presentationen så fanns det en osäkerhet vilka parkområden exakt lagen avsåg, vilka områden som det skulle vara tillåtet att
dricka på.
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För dem som dricker är det också ett problem var området börjar och slutar. Om man står och dricker på torget och går in på Torggatan så är man helt
plötsligt fick kriminell. Man kan rada upp väldigt många problem.
När vi tittade i plan- och bygglagen så gav den inte lika klara svar när det
gäller parkområden som rikslagstiftningen gör.
Vi fick också ta del av Gotlands ordningsstadga. På Gotland minskade
drickande ganska radikalt efter att polisen ändrade i sitt ingripandeförfarande. Polisen ingrep betydligt tidigare mot drickande och väldigt konsekvent. Så fort polisen såg någon som drack så ingrepp de, men på ett sätt som
är obekant för oss för här på Åland.
Som framkom i hörandet så tömmer man ut spriten direkt utan att skriva
rapporter. Man ingriper endast med ett sådant tillvägagångssätt. Jag har förstått att det inte är tillåtet i Sverige. Det är möjligt att man här kan titta på
förfarandet att man uppmanar den som dricker alkohol att tömma ut alkoholen själv och därigenom kan man slippa straff. Det kanske man kan genomföra här. Det är knappast tillåtet i Sverige och det är definitivt inte tillåtet att
bara tömma ut spriten utan att man skriver en rapport om det.
Det kom fram två stycken kompromisser i utskottet. Den ena gäller att
man föreslår att lagtinget ger landskapsregeringen fullmakt att i en landskapsförordning bestämma var man får dricka och under vilka tider man får
dricka. Det finns platser som man inte ska få dricka på efter förslagsvis kl.
22.00, utom vid speciella tillfällen. Det får man ta ställning till längre fram.
Det ger en frihet. Man kan vara väldigt tydlig i de här avgränsningarna, det är
inte så schablonmässigt som i det här förslaget som vi hade att ta ställning
till.
Den andra kompromissen gäller 16 §, påföljdsparagrafen. Vi har infört
samma sak som också finns i miljölagstiftningen; ”om gärningen med hänsyn till omständigheterna anses ringa och allmänt intresse inte anses kräva
att åtal väcks”, då behöver inte polisen vidta åtgärder. Problemet för polisen
är alltså ur världen. Nu kan de ha överseende med alkoholförtäring i samband med en picknick eller skål på nyårsafton, även om det annars råkar vara
otillåtet på den platsen. Från utskottet tycker vi att det är ändamålsenligt att
polisen får göra den här typen av bedömning.
Utskottet har också tagit del av att landskapet har ett projekt som heter
”Ansvarsfull alkoholservering”. Det framkom att den typen av verksamhet
inte har startat i Finland. Vi ligger ganska långt fram inom det här området.
Syftet med den här metoden är att skapa en bättre och tryggare krogmiljö genom att minska våld och skador relaterade till alkohol och droger. Vi i utskottet anser att med det här kompromissförslaget har vi skapat en bättre och
tryggare tätortsmiljö för att minska våld, skador och olägenheter relaterade
till alkohol och droger.
Från moderat samling tar vi enhälligt emot det här förslaget. Vi tycker att
det är bra. Det handlar om ordning, struktur, förutsägbarhet och vi har tagit
bort onödig byråkrati. Tack.
Ltl Göte Winé

Tack, fru talman! Debatten i salen och även i media gick het när vi debatterade ordningslagen och främst 4 § i media. Insändarsidorna var fyllda med
rubriker som ”Rutiga picknickfiltens baksida” och ”Låt förnuftet segra i alkoholfrågan”.
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Nu visade det sig att det inte var så enkelt som man hoppades på att få till
stånd denna lag från regeringsmajoriteten.
I en insändare i våras från operativa gruppen risk- och missbruk skrev man
att en ändring av 4 § handlar inte bara om vuxna ordningsamma personer
som sitter och dricker ett glas vin, utan det öppnar upp för ett helt annat
drickande vilket man inte vill ha i parkerna.
Lagar är normgivande och därför behöver vi tänka till vilka signaler vi ger
med lagstiftningen.
Det majoriteten i landskapsregeringen gjorde med sitt lagförslag när vi röstade igenom det så var att man skulle slopa förmånerna att dricka vid picknicktillfällen och nyårsskålar.
I mitt anförande i remissdebatten nämnde jag åt ministern om att tillåta
drickandet på vissa platser vid vissa tillfällen.
Det blev ett enat och enhälligt kompromissförslag från utskottet vilket jag
tackar mina utskottsmedlemmar för. Jag tycker att det är riktigt bra att vi har
kommit så här långt. Vi har fått ett lagförslag där drickandet i parker fortsättningsvis är förbjudet, men man kan tillåta det. Nu är det ett fortsatt generellt
förbud.
Ltl Mattsson nämnde en ändring i 16 § med följande tillägg: ”Straffåtgärder behöver inte vidtas för alkoholförtäring som avses i 4 § om gärningen
med hänsyn till omständigheterna anses ringa och allmänt intresse inte anses kräva att åtal väcks.” Jag var först lite kritisk till detta. Jag funderade på
vad som är ringa? Men efter att ha tagit del av hörande t.ex. angående hur de
jobbade på Gotland så tänkte jag om detta egentligen är någonting nytt. I slutet av nittiotalet fanns det fanns gott om poliser som såg till att det skulle hällas ut alkohol och de var ganska hårda med det. Polisen kom in i ett tidigt
skede och hade inte den här pappersexercisen att det hela tiden skulle skrivas
ut böter, utan de visade att här är det inte tillåtet att dricka alkohol. Då började jag fundera på vad som är nytt nu. Som polis sprang ltl Mattsson utanför
Lilla Holmen eller i Stadshusbacken och ungdomarna satte full fart åt andra
hållet med Mattsson efter. Det här är någonting som man går tillbaka till och
det blir effektivt på det viset. Därför kan jag bra leva med det.
Fru talman! Man glamouriserar alkoholen vid picknickar och att alkoholen
är så viktig, man kan egentligen fundera på hur viktig alkoholen är i vårt
samhälle. I utskottets betänkande nämns t.ex. att man skulle placera ut toaletter för att underlätta att ha picknick. Jag hoppas verkligen att vi inte ska
behöva gå så långt så att man ska placera ut toaletter.
Vi pratar om ett generellt förbud i allmänna parker. I allmänna parker i
Mariehamn ska det vara så lite alkohol som möjligt.
Bästa vänner, tack och lov är det fortsättningsvis förbjudet att dricka alkohol i parker och på allmänna platser, men man kan ge tillstånd för nyårsskålen om den är så viktig.
Jag tackar mina kollegor i utskottet. Vi kommer nu med ett enat betänkande vilket jag är glad för. Vi visar att parlamentarismen fungerar. Man såg
de starka reaktionerna med det här lagförslaget i medias insändarsidor. Nu
har lag- och kulturutskottet fått sin röst hörd i ett enigt betänkande.
Ltl Axel Jonsson

Tack, fru talman! Vi har från Ålands Framtids sida varit kritiska till att den
här typen av debatter och diskussioner ska prägla det politiska livet här på
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Åland. Därför har vi varit medgörliga och sagt att vi kan godta den kompromiss som lag- och kulturutskottet nu har lagt fram. Det finns betydligt större
frågor i vårt samhälle och betydligt större utmaningar att lägga fokus på. Jag
tycker att det här visar på ett gott exempel där vi i utskottet har kunnat hitta
en gemensam lösning på ett i praktiken ganska lite problem. Tack, fru talman.
Ltl Christian Beijar

Fru talman! Jag vill först tacka lag- och kulturutskottet för deras eniga betänkande. När man nogsamt läser deras förslag så följer det ändå i stort sett den
åsikt som majoriteten i social- och miljöutskottet ansåg. Det är ju en kompromiss, det har skrivits om men tanken är ändå densamma.
Social- och miljöutskottet uppmanade i sitt betänkande ”att överväga att
till gällande 4 § foga en bestämmelse som undantagsvis vid särskilt angivna
tillfällen och tider medger alkoholförtäring inom nämnda områden”.
Lag- och kulturutskottets skrivning får vi vara nöjda med. Jag tycker att
det var jättebra att vi nådde enighet.
Däremot nådde vi inte enighet i social- och miljöutskottet. Ledamöterna
Petri Carlsson och John Helander reserverade sig mot beslutet. Omröstningen utföll 4-3. Ytterligare hade ltl Torsten Sundblom en annan åsikt. Den här
reservationen gör sig ltl Petri Carlsson så småningom beredd att argumentera
för.
Under utskottets behandling har det framkommit argument som talar både
för och emot. Jag noterade med tacksamhet att lag- och kulturutskottet i
mångt och mycket också har använt den argumentation som även vi i socialoch miljöutskottet utgick ifrån och även skrev ner.
Under utskottets behandling av ärendet har det framkommit argument såväl för som emot landskapsregeringens förslag. Det har bl.a. sagts att det är
en resursfråga, att polisen inte har tillräckliga resurser för att övervaka tilllämpningen av lagen etc.
Eftersom social- och miljöutskottet behandlar de socialpolitiska frågorna
så kan jag inte låta bli att i det här sammanhanget också ta upp argumentet
som talar emot förslaget. Forskning visar att ökad tillgänglighet och utbud leder till ökad konsumtion och därmed till ökad risk för alkoholrelaterade skador. När vi talar om alkoholpolitiska åtgärder, när vi ska försöka begränsa
både konsumtion och skador, så är detta alltså en huvudregel som baserar sig
på forskning. Man kan naturligtvis ha åsikter emot detta, men all forskning
visar på detta.
Risk föreligger således enligt utskottet att alkoholkonsumtionen ökar i
landskapet om arenan för tillåten förtäring av alkohol utökas. Utskottet anser
även att lagförslagets 4 § inte är förenligt med landskapsregeringens handlingsprogam mot missbruk och riskbruk 2013-2016. Av handlingsprogrammet framgår att landskapsregeringens övergripande målsättningar bland annat är att minska den totala alkoholkonsumtionen, att begränsa alkoholens
negativa effekter samt att motarbeta negativa trender och beteenden som kan
skapa riskbruk och missbruk. De konkreta åtgärderna i handlingsprogrammet syftar till att upprätthålla och skapa så kallade nyktra zoner bland annat
på områden där barn och ungdomar vistas, ett syfte som försvåras om det
framdeles blir tillåtet att förtära alkohol i parker eller med parker jämförbara
allmänna platser.
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Slutresultat blev ändå inte det som landskapsregeringen hade föreslagit.
Det blev begränsat till just den här kompromissen. Jag tycker att det är bra
att man nådde den här kompromissen.
Från majoriteten i social- och miljöutskottet får jag tacka lag- och kulturutskottet för ett bra arbete.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Jag är lite osäker om jag hörde fel eller rätt? Kanske
utskottsordförande Beijar skulle titta på behandlingen en gång till. Jag
röstade med majoriteten.
Christian Beijar, replik

Det är möjligt. Jag noterade bara att ”beslutet har tillkommit efter omröstning som utföll 4-3”. Jag ber om ursäkt. ”Beslutet biträddes av ordföranden Christian Beijer samt medlemmarna Runar Karlsson, Torsten Sundblom och ersättaren Igge Holmberg”. Jag ber om ursäkt, ltl
Torsten Sundblom stödde majoriteten i social- och miljöutskottet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson

Tack, fru talman! Som framgår av handlingarna så har jag röstat på ett annat
sätt. Jag delar inte utskottsordförandens beskrivning angående slutsatserna.
Jag delar inte de slutsatser som vi kom fram till. Jag och ltl John Hilander,
som inte är närvarande idag, har reserverat oss framförallt mot tre punkter.
De första två punkterna handlar egentligen om att man nu skulle utöka förtäringen av alkohol. Vi fick i utskottet erfara att det fortsättningsvis, trots nuvarande lagstiftning med förbud, pågår alkoholförtäring. Detta har man sett
med egna ögon när man är ute, man dricker ändå.
Den andra delen gäller nyktra zoner. Det skulle snarare vara lättare att
upprätthålla sådana om man inte hade totalförbud överallt. Den beskrivning
som utskottets majoritet ger står vi reservanter inte bakom.
Den tredje punkten handlar om parker och andra jämförbara platser och
att man vid särskilda tillfällen och tider ger möjlighet till alkoholförtäring,
vilket lag- och kulturutskottet också föreslår.
Jag har varit ute på en hel del föräldravandringar under kvällar och nätter.
Jag har långa tider varit ute och sett hur alkoholen flödar idag fast vi har det
här förbudet. Därmed har jag mjuknat lite och jag kan ändra mig lite, framförallt nu när man går in för kompromissen att man vid vissa tillfällen och tider ska möjliggöra alkoholförtäring.
Jag tycker att lag- och kulturutskottets övriga skrivningar om hur man
hanterar situationer när man påträffar alkohol är bra. När jag har varit ute
och föräldravandrat har jag sett att det är väldigt svårt att bedöma om någon
är 18 år eller inte. Ungdomar är samlade i gäng och dricker och festar och det
är jättesvårt att göra den bedömningen. Jag tror att det skulle underlätta om
man vet var det är förbjudet och var det är tillåtet med alkoholförtäring. På
den punkten har jag faktiskt ändrat mig. Därför kan jag tänka mig att stöda
den här kompromissen. Jag har helt enkelt ändrat mig och kommer att stå
bakom lagtingets beslut.
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Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Tack ltl Petri Carlsson som visar att med egen erfarenhet är han villig att ta en ny ställning. Jag hade förberett en hel del repliker nämligen. Jag tog på något sätt för givet att ledamoten skulle stå
fast. Jag tycker att det är starkt gjort att med den erfarenheten visa att
en god politiker är villig att göra förändringar.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Det är trevligt att man kan överraska. Jag är beredd
att ändra mig om det är kloka förslag. Här har man gjort det övervägande. Jag kan tänka mig att acceptera den här kompromissen. Jag är
beredd att testa det här. För polisen ger den här lagstiftningen bättre
övervakningsmöjligheter än nuvarande lagstiftning.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Jag vill också tacka ltl Petri Carlsson för att han har
ändrat åsikt.
I remissdebatten hade jag ett replikskifte med ltl Carlsson om hur
svårt det var att se vilka ungdomar som var över och under 18 år. Jag
tycker att det är bra och tacksamt av ltl Carlsson att ändra sig. Jag vill
framförallt också tacka för engagemanget att vara förälder på stan. Det
är ett viktigt engagemang. Det är jättebra att ltl Petri Carlsson också har
tagit del av den kunskapen och att han är ute och se hur det ser ut och
därigenom får han ta ställning till det. Jag vill tacka.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Det är inte bara jag som har vandrat på stan, det är
jättemånga som gör det, men fortfarande alldeles för få. Det är jätteviktigt att vi skulle vara ännu flera som är ute och föräldravandrar, särskilt
om man tillåter sina ungdomar att vara ute sent på nätterna sådana här
festkvällar. Jag tror att det är jätteviktig att gå ut och titta vad våra ungdomar gör. Vågar man låta ungdomarna vara ute så vågar man också
själv gå och titta.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Ja, där är jag och ltl Carlsson helt eniga. Det behövs
fler vuxna som tar del av nattlivet. Jag har själv i många år jobbat som
fältarbetare och vet hur det ser ut. Nu har jag inte varit ute på ett tag.
Jag tycker också att det är bra att det är politiker som går ut, inte bara
föräldern Petri Carlsson utan även stadsstyrelsens ordförande och lagtingsledamot Petri Carlsson. Vi är flera som borde vandra, just när vi ska
ta sådana beslut, så att man vet hur det ser ut. Vågar man släppa sina
barn ut på stan så ska man nog våga gå själv också. Framförallt kan man
också föra en annan diskussion där hemma sedan med barnen.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, där är vi helt eniga.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Wille Valve

Tack, talman! Som jag sade i en replik till ltl Sjögren så tycker jag verkligen
att det här är åländsk politik när den är som bäst, när vi kommer fram till
lösningar som faktiskt har förutsättningar att fungera.
En av drivkrafterna till varför landskapsregeringen lade det ursprungliga
förslaget var att det inte fungerade. De som skulle verkställa det konstaterade
att det inte har fungerat på fyra år, det har inte förutsättningar att fungera.
Detta som lag- och kulturutskottet nu har manglat fram har förutsättningar att fungera. Jag är också glad för att vi faktiskt fokuserar på de viktiga sakerna här. Vi har svåra ekonomiska tider framför oss och kanske inte samma
lysande arbetslöshetssiffror som vi har idag. Sedan finns det en till orsak att
glädjas över det här förslaget och det är att nu försvinner fyra års tukthus och
ersätts med ett års fängelse för den som församlar beväpnat manskap på
Åland.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Jag vill också tacka minister Valve för att han har
kunnat ändra åsikt. Kompromissförslaget försökte jag redan vid beredningsskede i samband med ett gruppmöte med ministern Valve lägga
fram. Då fanns det ingen som helst möjlighet att diskutera detta och det
var inte något bra. Jag är tacksam att man har ändrat åsikt för jag tycker
att det är jätteviktigt att det fortsättningsvis är ett förbund. Vilken
normgivande lagstiftning vi har är jätteviktigt.
Minister Wille Valve, replik

Nej, jag har inte ändrat åsikt, åsikten är fortfarande densamma. Den
lagstiftning som vi hade, 4 §, var dålig och den bekräftades av ordningsmakten som skulle upprätthålla den. Det som lag- och kulturutskottet föreslår nu har alla möjligheter att fungera i praktiken.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.
Föreläggs förslaget till landskapslag om landskapslag om ändring av ordningslagen för
landskapet Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
Remiss
5

Sänkta promillegränser i trafiken
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 18/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 20/2014-2015)
Ärendet avförs från dagens lista och upptas vid nästa plenum.

Remiss
6

Servicesedlar inom socialvården
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 13/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 23/2014-2015)
Ärendet avförs från dagens lista och upptas vid nästa plenum.
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Bordläggning
7

Landskapets fastighetsverk
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 16/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 24/2014-2015)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 09.09.2015. Godkänt.

Bordläggning
8

Lotteriinspektionen
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 18/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 16/2014-2015)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 09.09.2015 . Godkänt.

Bordläggning
9

Ändring av sjöarbetsinkomstavdraget
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 21/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 29/2014-2015)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 09.09.2015. Godkänt.

Bordläggning
10

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2015
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 22/2014-2015)
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 6/2014-2015)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 09.09.2015. Godkänt.

Bordläggning
11

Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2014
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 20/2014-2015)
Landskapsrevisionens berättelse (RB 2/2014-2015)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 09.09.2015. Godkänt.

Remiss
12

Förbud mot plastkassar
Medborgarinitiativ (MI 2/2014-2015)
Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.
Diskussion.
Vtm Roger Jansson

Fru talman! Det är fyra år sedan vi införde den demokratiska ordningen att
medborgarna på minst tusen stycken ska kunna komma med medborgarinitiativ till lagtinget och på relativt kort tid på slutet av perioden har vi fått två
stycken. Förbudet mot plastkassar kommer då alldeles före vi ska avsluta vår
verksamhet. I lagtinget har vi diskuterat att det är väldigt viktigt att behandla
initiativen oberoende när de kommer. Trots att vi har ett tidsproblem med
bara två veckor kvar av lagtinget arbetsperiod ska vi ändå göra vad vi kan för
att få det genom lagtinget. Det är i alla fall en viljeyttring från över 1000 personer som ligger på vårt bord och då är det viktigt att vi hanterar det respektfullt och inom den korta tid vi har till vårt förfogande.
När det gäller medborgarinitiativet finns det en relativt kort motivering. Vi
har naturligtvis alla följt med rapporterna särskilt från världshaven, inte
kanske så mycket ifrån Östersjöområdet och resultatet över de plastartiklar
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som flyter omkring i haven och de djurskador och djurdöd det resulterar i.
Säkert har vi i viss mån i Östersjöområdet motsvarande problem. På varje
punkt i den korta motiveringen kan man lätt hålla med initiativtagarna att
det är på det här sättet. Vi människor känner naturligtvis för det här och
tycker att det är viktigt att åtgärda problemet. Målet för initiativet är alldeles
utomordentligt.
Medlet för att nå målet föreslås att landskapet ska vidta lagstiftningsåtgärder när det gäller produkten plastkassar och tillse att den inte används i landskapet. Då uppstår många handa frågeställningar. Frågan är om lagtinget kan
reda ut det på mindre än en vecka som vi har att behandla det i utskottet.
Plastkassar används brett i hushållen, det är praktiska det används t.o.m. till
annat än att bära och förvara produkter i. Det kan innebära en viss omställning i alla våra 12 - 13 000 hushåll. En fråga har kommit upp huruvida det
kan drabba de mindre bemedlade som inte har möjlighet att lösa transportproblemet på annat sätt, särskilt när det gäller avfallshanteringen där plastkassar används för delvis våta produkter osv. Har även hört flera frågeställningar som man gärna vill få utredda. En sak är vår behörighet. Det föreslås
ett förbud att sälja plastkassar i minuthandeln i landskapet. Då är vi inne i en
gränszon där jag är osäker på huruvida vi har behörigheten att förbjuda minuthandeln att sälja eller förmedla en produkt och det bör naturligtvis utredas.
Moderat samling är positiva till initiativet och vill söka lösningar på problemet, men det finns en del frågeställningar som måste redas ut. Det rimliga
är att landskapsregeringen och dess förvaltning gör utredningarna. På det
sättet kunde lagtinget ha en relativt snabb och positiv behandling alldeles
särskilt genom att lista de frågeställningar som finns när det gäller initiativ
och be landskapsregeringen besvara de olika frågeställningarna före man kan
gå vidare. Tack.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Som vice ordförande i social- och miljöutskottet delar
jag uppfattningen som vtm Roger Jansson för fram att det finns en hel
del frågeställningar som behöver redas ut. För att ha möjlighet att göra
det så finns inte den tiden i utskottet och i lagtingets arbete nu, utan vi
måste be landskapsregeringen göra det om vi ska lyckas få igenom det
under den här mandatperioden.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Det miljömedvetna civilsamhället har agerat. Under sommarmånaderna har över 1000 namn samlat sig under det medborgarinitiativ som vill
förbjuda, fasa ut plastkassar. Många ålänningar är beredda att ta konkreta
mått och steg mot att göra Åland hållbart på riktigt. Några intressanta fakta
som jag drar ur det gedigna faktamaterial som jag har fått av medborgarinitiativets primus motor Rauli Lehtinen.
På 90-talet täcktes och uppmärksammades de fem stora virvlarna i världshaven. Veritabla plastsopberg driver omkring och blir ödesdigert för djurlivet
i våra hav för fåglar, fiskar, sälar och sköldpaddor. Många har säkert sett de
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hemska kortfilmerna som finns på nätet som åskådliggöra det lidande som
många djur utsätts för p.g.a. plastskräpet.
Det finns ännu väldigt lite forskning och påtagliga analyser om hur mycket
plastskräp det finns i Östersjön. För första gången i fjol genomfördes en organiserad städkampanj på våra stränder och allt tyder på att samma sorgliga
bild finns hos oss som finns i världshaven. Vi har inte de kilometerdjupa sopbergen men vår plast finfördelar sig och har konsekvenser också för vårt djuroch fiskeliv.
Åland har alltid varit beroende av havet och det är vi fortfarande, vi måste
göra allt vi kan för att hindra att plasten ödelägger också vår marina miljö. På
Östersjöns dag 2013 var det flera deltagare som framförde att Åland kunde bli
ett pilotområde i Norden med att sluta med plastkassar och plastpåsar för
engångsbruk.
Vi måste lära oss att använd och spara på den icke förnyelsebara resursen.
Vi kommer att behöva plast också i framtiden. Plast är ett utmärkt material
som används inom många sektorer bl.a. inom läkemedels- och den medicinska industrin, men konsumtionshysterin och bruk av engångsartiklar ska
vi försöka begränsa. Plastanvändningen slutar i stora avfalls- och nedskräpningsproblem, återvinningen av plast är minimal och utvecklas väldigt trögt.
Av all olja i världen går ca fyra procent till plast och av den plasten blir 40
procent förpackningar. I hela världen förbrukats årligen hundra miljarder
plastpåsar varav 90 procent används bara en enda gång.
I EU i Europa går utvecklingen åt fel håll. Där ökar användningen av plastpåsar. Genomsnittet för oss européer är att man använder ca 200 plastpåsar
per år. I Norden är det något bättre där är det hälften, 100 plastpåsar per person och genomsnitt. Nu har man utformat ett direktiv som också ska implementeras hos oss där man uttryckligen vill begränsa konsumtionen av plastpåsar. Målsättningen är att 2019 ska man vara uppe i 90 plastpåsar per person och år, 2025 40 plastpåsar per person och år. Här har vi möjligheten att
gå längre och fasa ut plastpåsarna. Men jag håller med tidigare talare, vtm
Jansson att det finns flera frågor som vi behöver ha svar på. Vi har ont om
tid, mandattiden den klockan klämtar.
Frågeställningar som vi borde ta reda på är om det går att använda bioplast, återvinningsbar plast, på hur lång tid det ska den fasas ut och behöver
vi ha en övergångsperiod. Vi behöver ta fram lagstiftning i samarbete med
näringsliv och handel. Men det är ingalunda omöjligt för redan idag har flera
länder och områden förbjudit plastpåsar och plastkassar att användas för engångsbruk t.ex. Los Angeles. Frankrike utfärdat ett generellt förbud som träder i kraft 2016. Förbud finns i Australien, Indien, Tanzania, Rwanda. Som vi
alla vet handlar det om att bryta vanor och där finns det alltid ett visst motstånd. Men tänk vad vi ha nått framåt när det gäller vårt beteende t.ex. när
det gäller att använda glödlampor, blekta kaffefilter, blekta hushålls- och toapapper och t.ex. rökning på krogen. Det är mycket som vi bara gör av gammal
vana och som vi med små steg skulle kunna ändra så att Åland blir hållbart.
Tack.
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Vill tacka för det initiativ som undertecknade har gjort. Det
är ett beaktansvärt initiativ. Jag är själv ingen vän av plastkassar utan mera
av träfiber. Utvecklingen av förpackningsmaterial, träfiberutveckling har på
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sista åren överraskat marknaden och har stor forskning inom området. Delvis
i tyger används träfiber idag och det håller på utvecklas tyger som enbart
bygger på träfiber. Täckmaterial i jordbruket, som är några miljoner kvadratkilometer, som används ute i världen och är oftast i plast, där har man utvecklat täckmaterial i träfiber som bryts ner i marken. T.o.m. ölflaskor görs
av träfiber i dag.
Utvecklingen och forskningen är på gång och det går åt rätt håll, men tycker kanske att det går lite för långsamt. Men det handlar mycket om attityder.
Mycket av det ligger i konsumenternas val när man går i affären. Handeln
rättar sig efter konsumenterna. Ser handeln att det är plastkassar konsumenten använder lyfter man fram det och det ligger längst fram i kassan i snabbköpet. Inte är det papperskassar som lyfts fram först utan plastkassar som är
mest synliga.
Konsumenten är den som avgör hur utvecklingen ska bli i framtiden. Förstår att det är många konsumenter som tittar på alla cent och inte har möjlighet eller resurser att det i förlängningen blir dyrt att använda papperskassar.
Det finns också möjlighet att använda tygkassar som kan användas flera
gånger.
Sådana här initiativ är beaktansvärda och bra. Vi hörde av tidigare talare
vår behörighet att begränsa det. Initiativet borde egentligen komma från en
högre nivå, från EU där man borde jobba på inställningen att frångå plast och
gå inför att använda nedbrytbara produkter istället, då kommer man så småningom bort från plastberoendet. Oljeindustrin som tillverkar plastprodukter
kommer säkert att slå ner fötterna och anse att det här är ingen bra åtgärd.
Det är mina korta ord och inlägg i detta, initiativet är bra och synd att det
kommer i slutet av en lagtingsperiod när man vet att det kanske inte händer
så mycket mera med det. Vi får hoppas att nästa landskapsregering håller liv i
det och fortsatte med det jobb man kan göra från landskapsregeringens sida.
Tack, fru talman!
Ltl Igge Holmberg, replik

Tack, herr talman! Det stämmer som ltl Brage Eklund säger att det ofta
handlar om cent och vi ska komma ihåg att just p.g.a. det är Finland ett
av de områden där plastkassar används minst i Europa. Jag tillbringade
nästan en månad i USA i somras och konstaterade att där får man en
sämre sorts plastkasse men du får hur många som helst i stället för det
tar inte betalt för dem. Det finns tygkassar. Detaljhandeln säljer bättre
kassar som man kan använda flera gånger. Det är ett bra initiativ men vi
är ändå i framkanten i den här nationen om man jämför med närliggande områden och även längre ner i Europa.
Ltl Brage Eklund, replik

Det är riktigt som ltl Holmberg säger att finnarna ligger i framkant när
det gäller forskning på träfiberutvecklingen och det får man hoppas att
det fortsätter med. Plastkassarna är så billiga att det nästan inte kosta
någonting då blir oftast att konsumenter väljer det alternativet. Konsumenten har valmöjlighet precis som med alla andra produkter, ekologiska och närproducerade produkter, vi vill att det ska finnas i handeln
och det är konsumenten som väljer om de använder det då finns möjlig-
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heten att det är fler som odlar. Initiativet till plastkassar och andra
plastmaterial, konsumenten ställer krav och handeln rätta sig efter det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Det finns så många hot mot vår miljö som vi gemensamt måste försöka undanröja. Ltl Brage Eklunds anförande var väldigt
bra på alla punkter och vill hålla med och tacka för det. Det gäller för oss
alla att hjälpas åt att man inte gör partipolitik av det utan att vi kan enas
och arbeta för att klara av hoten. Tack.
Ltl Brage Eklund, replik

Det här är ingen partipolitisk inlaga utan i mitt intresse just för utveckling av träfiber eftersom jag är skogsägare och det ät dåligt pris på skogen. Om vi ha så många användningsområden som möjligt för träfiber
så kanske priserna bli lite bättre.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Även jag tyckte att ltl Brage Eklund hade ett mycket intressant
anförande. Pratade mycket om framtiden och det som kanske kan få
Finland på fötter, bioekonomi. Det finns oanad potential till att använda
skogarna och träfiber allt från tallolja, läskburkar, kläder, bildelar, höghus av trä, där ligger en av nycklarna till att få Finland på fötter. Även
när det gäller förpackningsindustrin är det en utveckling som går med
rasande takt framåt. Inte bara hur man utvecklar förpackningsmaterial,
man gör det också mycket smartare och mindre skrymmande som gör
att det blir mindre transportkostnader. Det är ett mycket intressant
miljö- och ekonomiskt område som ltl Eklund tar upp.
Ltl Brage Eklund, replik

Där gäller det för oss politiker i framtiden att följa med och vara öppen
för initiativen. Finska regeringen har satsat ganska stort på att användandet och utvecklandet av skogsprodukter. Tyvärr är det inte är samma
ambitiösa inställning på Åland och i landskapsregeringen att utnyttja
våra tillgångar när det gäller skogsprodukter som på finska sidan. Vi
måste tillsammans jobba för att få attityden svängd och att folk tänker
efter. Det är precis som jag nämnde när det gäller val av produkter vid
inköp av mat, det är konsumenten som styr.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Sara Kemetter

Tack, herr talman! Tack Rauli Lehtinen och Julia Birney som har lämnat in
medborgarinitiativet och samlat ihop över tusen namn för en så viktig fråga.
Vi ser direkt hur en liten handling engagerar invånarna och medborgarna på
det sättet att nu finns det äntligen någonting jag kan göra.
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Plast som problemavfall har vi talat om hela min barndom, allt från att det
var fel blöjor när jag var liten till att de har ändrat blöjor till att vara nedbrytbara. Från att på 70-talet var leksaker ganska giftiga till att man redan där
har gjort stora förändringar. Vi bombaderas via sociala medier med mycket
information som vi plötsligt tar till oss när vi sitter i vardagsrummet eller
våra sängar och berörs direkt. Vi har alla sett vågorna med plast och skräp
som flyter omkring och det är just i känsla som skapas som det är lätt att
skriva på ett medborgarinitiativ.
Precis som vi har hört de tidigare talarna finns det problem hur vi ska
kunna verkställa det på Åland. Det finns enskilda länder i Europa som har
förbjudit plastpåsar. Det finns också städer, bl.a. Geneve har fattat ett beslut
där plastpåsar inte är tillåtet. Det fungerar då, hittar näringslivet andra lösningar.
För socialdemokraterna och framför allt för mig är det också viktigt att vi
inte sätter näringslivet i en situation att de får en konkurrensnackdel, att de
inte måste kräva ett högre pris för sina produkter för att vi sätter ett krav på
dem som inte finns i kringliggande regioner. När jag sitter i social- och miljöutskottet vill jag titta på behörigheten men också höra näringslivet och ha
diskussioner om det finns något samnordiskt projekt som man skulle kunna
gå in för.
Sist och slutligen handlar det ändå om kundernas attityder. Attityder förändrar man med diskussion och med politisk debatt men också på detta sätt
med ett medborgarinitiativ. Som näringslivsidkare tycker jag man kunde erbjuda alternativ, både K-market, S-market och andra matkedjor har börjat
erbjuda olika form av ekopåsar, man kan köpa en engångspåse som man kan
använda flera gånger om som inte går sönder.
Att stöda träindustrin och börja tillverka mera papper, papperspåsar generellt låter fantastiskt men det har också sina andra miljöproblem som man
måste ta hänsyn till. Däremot är jag bekymrad över att vi har gått från en varuhandel där du fått din fisk paketerad i lite papper och din frukt satt i en
påse så har vi gått till att allting är inplastat. Man får nästan ingenting i dag
utan att man först har en hårdare plast och sedan mjukare plastpapper runt
det. De några år som vi bott i vårt egnahemshus och sorterat i åttafacken som
Mise har så har plastfackets container börjar bli för liten. Det är helt absurt.
Med de miljömål vi har och de tankar många politiker har idag och som också
många medborgare och invandrare har börjat tänka ökar bara den biten. Det
är något jag kort skulle vilja diskutera i utskottet vad det kan bero på, hur
mycket transporteras egentligen till Åland och varför måste det packeteras på
det sättet.
Generellt är socialdemokraterna mycket positiva till detta och personligen
försöker jag att inte använda plastkassar men det är inte så enkelt. Det första
steget skulle vara de små fruktpåsarna, frukterna är inte så tung som du bär.
Skulle vi få butiken att byta ut de tunna plastpåsarna till någon form av
ekoplast eller tygpåsar som man kan återanvända kunde vara ett första steg i
samråd med näringslivet. Tack.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, herr talman! Tack för bra anförande ltl Kemetter. När ledamoten
säger att vi ska höra en massa folk i utskottet blev jag förvånad. Av praktiska skäl kommer vi inte att ha tid att genomföra det utan tyvärr måste
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vi den här gången lämna det till landskapsregeringen att utreda. Frågeställningen kring hur man gör med plastpåsar, tunnare och tjockare det
finns olika förbud, nu nämnde ltl Kemetter Geneve och har hört Frankrike tidigare i debatten, har de haft de tunna och starka plastpåsar som
vi har som faktiskt är hygieniska, vattentäta, lätt och många använder
den för att transportera hem varor från affären? Vet inte om de gör det
på andra ställen på samma sätt. Hur är problemet med plastkassar i vårt
hav, skräpar ålänningarna ner lika mycket plastpåsar i haven?
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack! Vi har tidigare fått höra av ltl Sjögren och övriga bara de oljemängder som används ur ett helhets- och hållbarhetperspektiv om vi
ska tänka 50 år eller hundra år framåt måste vi börja tänka om. Det är
en otroligt komplex fråga och kräver väldigt mycket analys. Alla vet vi
att lagtingets tid tar slut och att det inte finns en tidsram. Däremot i den
skrivelse vi skulle kunna hänvisa till landskapsregeringen kan vi ha ett
resonemang i utskottet där vi skriver upp det vi är intresserade av att ytterligare ta reda på. Med den tidsram vi har, tråkigt nog har vi inte möjlighet att jobba som jag skulle vilja jobba med den här frågan. Det som
ledamoten lyfte fram är otroligt intressanta frågeställningar.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, herr talman! Det finns väldigt många frågeställningar kvar att fördjupa sig i och det vore det här initiativet värt. Att man gör det i dialog
med näringslivet är viktigt som ltl Kemetter lyfter fram. I EU har det
t.ex. diskuterats att förbjuda upp till en viss tjocklek av plastkassar. Det
har funnits en oro för att om man förbjuder det tunnare plastkassarna
kommer man då att gå över till att använda mer tjockare typer av plastkassar som de använder inom klädindustrin, då blir det snarare mer
plast som används. Det är komplexa frågeställningar som vi behöver
fördjupa oss i och få mer information om. Det är viktigt att framhålla att
initiativet är värt att behandla och ingen vill ha plastkassar i havet.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, herr talman! Sist och slutligen är vi alla ganska överens om att det
är en viktig och intressant fråga. Målsättningen är att vi inte ska ha
plast, ska försöka komma ifrån plast, för ganska många år sedan gick det
bra. Man tog korgen till matbutiken och fyllde den och nog klarade man
av att hantera soppåsarna också. Sätter man krav hittar näringslivet business i andra lösningar. Det är framåt vi måste tänka och en intressant
diskussion som jag hoppas att lagtinget under nästa mandatperiod sätter sig in i.
Ltl Anders Eriksson

Tack, herr talman! Det sades förra veckan i korridoren att det här bara är politik, men det är just det vi ska syssla med här. Som ltl Eklund sade är Ålands
Framtid positivt inställda till förslaget oavsett vilket parti eller vem det är
som står bakom. Ett medborgarinitiativ som har tusen personer bakom sig

110

ska detta parlament ta på allvar. Jag skulle personligen gärna se flera medborgarinitiativ, det är väldigt kul med engagemang.
Under de två och ett halvt år som jag var östersjörapportör kom jag ofta i
kontakt med den här problematiken. När ltl Sjögren pratade om plastsopberg, just de plastsopbergen, nanoplaster osv. fick jag klart för mig hur det
påverkar den marina miljön och hur det påverka djurlivet i havet insåg man
att någonting måste göras.
Den 14 november 2014 jag hade förmånen att få träffa Margareta Auken
som är grön EU-parlamentariker från Danmark. De flesta som har följt med
de här frågorna har säkert stött på henne. Hon har drivit en otrolig kampanj
mot EU-kommissionen, profilerat sig starkt när det gäller den här biten. Hon
blev också rapportör för det s.k. plastkassedirektivet.
När vi träffade henne och sade hon att 87 miljarder plastkassar omsätts
varje år inom EU-området, då börjar man förstå mängderna. Av dessa 87 miljarder hamna 8 miljarder ute i miljön. Under den timme vi hade haft ett möte
hade det kommit 10 miljoner nya plastkassar ut i handeln, då ser man vikten
av problemet.
Vi har pratat om att ha ett hållbart samhälle 2051, det var ganska långt en
debatt utan dess mera substans, men här har man ett konkret ärende som
man kan göra något åt. Margareta Auken sade också att hon hela tiden fick
höra att det var så svårt, omöjligt, det gick inte, men hennes kamp utmynnade i ett EU-direktiv. Jag hoppas också att det här initiativet ska utmynna i
någonting.
Jag sitter själv i social- och miljöutskottet och jag hoppas att vi via telefonhörande kan höra Margareta Auken för det kommer att vara ganska inspirerande för alla. Men vi ska inte i utskottet gräva ner oss den korta tid som är
nu. Jag har noterat att det redan har kommit invändningar och man har listat
problem. Det är klart det finns problem, det finns det med alla ärenden. Ser
man på klämmen i medborgarinitiativ så lyder det ”man uppmanar landskapsregeringen att vidta lagstiftningsåtgärder för att plastkassar och
plastpåsar för engångsbruk vilka överlåts i minuthandeln ska förbjudas”.
Jag utgår ifrån att landskapsregeringen, oavsett när det blir regeringsskifte,
att förvaltningen jobbar vidare och att den avgående landskapsregeringen ger
förvaltningen i uppdrag att ta fram ett lagförslag och skickar det på remiss till
handel, näringslivsorganisationer och även till miljöorganisationer då kommer det nya lagtinget förhoppningsvis att ha ett gott förslag att ta ställning
till. Tusen personer har tecknat ett initiativ det bör vi visa stor respekt. Tack.
Christian Beijar, replik

Herr talman! Ltl Anders Eriksson är naturligtvis ambitiös i ärendet det
har jag full förståelse för, det är ett viktigt ärende. I diskussionen har vi
konstaterat att tiden är knapp, det finns ingen tid alls att fördjupa sig i
ärendet från utskottets sida. Därför kommer åtminstone jag ifrån utskottet att inte närmare kalla in några höranden, utan konstatera att det
är ett bra förslag och att landskapsregeringen och den kommande landskapsregeringen får bereda ärendet så att det behandlas senare.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag är ambitiös i det här ärendet och försöker vara ambitiös i alla ärenden. Jag pekade på att ett hörande med Margareta Auken skulle vara in-
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spirerande, intressant. Det hör till ovanligheten att man inför öppen ridå
har utskottsbehandling av ett ärende men jag håller med det som ordförande Beijar säger. Blir det så att det överhuvudtaget inte finns en möjlighet till något hörande är det viktigare att vi kommer fram och expedierar det precis på det sätt som ordförande Beijar sade, jag kommer inte
att ha några invändningar överhuvudtaget.
Christian Beijar, replik

Herr talman! Jag upplever att vi är överens i ärendet och den fortsatta
behandlingen.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Minister Carina Aaltonen

Tack, herr talman! Från landskapsregeringens sida välkomnar vi naturligtvis
att medborgare engagerar sig och samlar in ålänningars namnunderskrifter
för att lyfta olika frågor. Det kan vara allt från att förbjuda GMO på Åland till
lagtingsledamöternas pensioner eller som nu att förbjuda plastkassar. Det är
positivt och på alla sätt viktigt att vi ta initiativen på stort allvar.
Beträffande frågan att förbjuda plastpåsar på Åland kan de allra flesta
stöda en stegvis avveckling av plast, alla sorters plast i vår vardag. Det har
t.o.m. blivit väldigt trendigt att plastbanta sina hem, sina kök i synnerhet.
Landskapsregeringen välkomnar förslaget om att fortsätta utreda de olika
frågeställningar som har kommit fram i dag. Det är viktigt att ha alla politiska
partier bakom sig, konsumenter och näringsliv med på frågan och ett eventuellt förbud. Ska man t.ex. bara gå in för att tillåta nedbrytbara cellulosapåsar i
stället för oljebaserade produkter.
Plastskräp är förödande om det så är i havet, i skogen eller i öknen, det har
vi fått höra här i dag och jag delar den åsikten. När jag på våren besökte det
sahariska flyktinglägret i Algeriet åkte vi i timmar genom ett fantastiskt vackert och varmt ökenlandskap i Sahara. Det fanns en sak som grumlade den
fina bilden, plastskrot och engångs plastflaskor precis överallt. Så här har vi
också gjort tidigare, vi ha kastat soporna i sjön t.o.m. från myndighetshåll
uppmuntrats att göra det. Så gör vi inte längre hos oss. Varje plastskräp som
hamnar fel tar hundratals år att bryta ner, så kan vi inte längre ha det.
I Finland kan vi säga att vi är bäst i klassen i Europa när det gäller att använda plastpåsar per person och år. 2010 räknade man att det var ca 77 plastkassar per person och år, det är minst i hela EU. En orsak är att man i de
finska och åländska butikerna tar betalt för alla bärkassar. Jag har diskuterat
frågan med en av de större livsmedelshandlarna och trenden är tydlig, de köper in till butikerna betydligt färre plastkassar i dag än för några år sedan.
Allt fler kunder har med sig egna korgar, tygkassar och tjockare flergångspåsar.
Vi ska inte sitta och vänta på nästa landskapsregering, senast våren 2017
ska Åland tillsammans med de andra länderna i EU redovisa hur det går med
att minska användningen av plastpåsar. Det kommer att krävas både informationsarbete, kampanjer och opinionsbildning för att nå dit. Jag förutsätter
också att i nästa regeringsprogram bör frågan om plastpåsar leva vidare som
en del av arbetet med ett hållbart Åland. Tack.
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Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till social- och miljöutskottet omfattas? Förslaget är
omfattat. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.
Plenum slutar
Nästa plenum hålls 09.09.2015 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. Upprop. 24 ledamöter närvarande.
Lagtingsledamoten Barbro Sundback anhåller om ledighet från dagens plenum på
grund av studieresa till Tyskland. Beviljas.
Meddelande
Meddelas att kandidatlistor för val av tre medlemmar i lagtingets arvodeskommission
ska inlämnas till lagtingets kansli senast fredag 11.09.2015 klockan 15.00 och att valet
förrättas vid plenum 14.09.2015. Antecknas.
Andra behandling
1

Höjd och förlängd vuxenstudiepenning
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 15/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 21/2014-2015)
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.
Diskussion.
Ltl Petri Carlsson

Tack, fru talman! Klämmen som har aviserats från moderat samling lyder:
”Lagtinget uppmanar landskapsregeringen att återkomma med förslag som
stärker samtliga ensamförsörjande studerandes möjlighet till stöd under studietiden. Förslagen bör ta i beaktande hur olika parametrar och eventuella
andra stöd inverkar på den studerandes helhetsekonomi.”
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Jag ber att få understöda klämmen.
Talmannen
Begärs ytterligare ordet?
Ltl Axel Jonsson

Tack, fru talman! Vi hade en ganska intressant utskottsbehandling om det
här ärendet. Det är förstås inte någon här i salen som kan vara emot det
klämförslag som nu ligger på bordet, speciellt inte vi som faktiskt försökte
göra någonting konkret för ensamförsörjarna.
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Jag vill att lagtinget ska veta att det inte är lätt att bedriva politik i den här
salen när det finns partier som röstar för en sak i utskottet och sedan väljer
att rösta precis tvärtom i salen när ärendet kommer hit, vilket var fallet med
ensamförsörjartillägget som vi föreslog. Det finns ett parti som dessutom blev
störst i förra lagtingsvalet och som för den här typen av politik, då är det oerhört svårt för ett oppositionsparti att försöka att komma med konkreta förslag och hitta gemensamma vägar framåt i utskotten för att göra någon konkret i den här typen av ärenden. Sedan kommer man hit till salen och konstaterar att man vinglar iväg i en helt annan riktning och röstar emot det som
man själv har varit med och understött i utskottet. Man kan fråga sig hur ledamöter som Roger Slotte tänker när man agerar på det här sättet och röstar
för en sak i utskottet men sedan när man kommer till salen så väljer man att
ha en helt annan åsikt. Åtminstone för mig är det svårt att veta vad den typen
av ledamöter tänker när man agerar så. Tack, fru talman.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag delar ltl Jonssons slutsatser och frustration. Det var ett alldeles konkret förslag som vi i lag- och kulturutskottet kom fram till på
initiativ av ltl Jonsson. Det var en konkret åtgärd för att lätta på ensamförsörjarnas börda. Nu ser vi att man med det här klämförslaget stöder
det, men det kom från flera håll. Det är rent och skärt maktspråk som
majoriteten talar, tyvärr.
Ltl Axel Jonsson, replik

Det är bara att konstatera att det gör det inte lättare att driva politik i
lagtinget när man inte kan lita på de överenskommelser som man gör
och t.o.m. röstar om gemensamt i utskottet. Det är beklagligt att vi ska
acceptera den typen av beteenden. Det är klart att demokratin är fri och
var och en röstar som man vill. Det är inte lätt att hänga med när man
försöker samarbeta och hitta gemensamma lösningar när man väljer att
agera på det här sättet, det får man konstatera.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag har lite samma tema. Axel Jonsson har helt rätt i svårigheterna med att driva politik här på Åland och i lagtinget.
Som ett klargörande, ltl Jonsson sade att det var det parti som blev
det största parti efter senaste valet som har agerat på det här viset och
han menade centern. Jag kan tänka mig att det finns många som tror att
det är liberalerna som är det största partiet, så jag ville bara klargöra att
det här var frågan om centern.
Ltl Axel Jonsson, replik

Om det var någon som missförstod mig på den punkten så tydliggjorde
ltl Perämaa det på ett alldeles ypperligt sätt.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
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Ltl Roger Slotte

Fru talman! Först tackar jag för uppmärksamheten. Det är intressant att man
diskuterar på det viset att om man går in för ett förslag i ett utskott och sedan
kommer det fram att man kan göra det ännu bättre, ska man då hugga i sten
och säga att detta inte går? Istället beslöt Harry Jansson och jag att vi skulle
gå på klämmens förslag som Gun-Mari Lindholm lade fram. Vi i centergruppen hade också en överläggning om det. Gruppen beslöt enhälligt att vi skulle
göra så. Om man kan göra en bra sak bättre så tycker jag att man kan ska
göra det. Tack.
Ltl Axel Jonsson, replik

Hur man än vrider och vänder på det här så förekom även den här typen
av diskussion i utskottet. Centerns ledamöter, jag själv från Ålands
Framtid samt liberalerna valde att gå in för ett konkret alternativ och
faktiskt göra någonting konkret för ensamförsörjarna. Samma diskussion som vi har här i salen förkom ju de facto i utskottet och samma förslag lades. Ändå menar centern nu att detta är en bättre väg fast man
hade en annan åsikt i utskottet, nämligen samma åsikt som vi att göra
någonting konkret för ensamförsörjarna och ge dem den extra femtiolappen i vuxenstudiepenningen. Nu röstar centern emot det förslaget
som de själva varit med och röstade för i utskottet. Det blir svårt för oss
andra att förstå på vilket sätt det ska bli bättre för ensamförsörjarna nu
med ett tandlöst klämförslag än det konkreta förslag som faktiskt kom
från majoriteten i utskottet.
Ltl Roger Slotte, replik

Tack, fru talman! Det var fler får nytta av resultat av den här omröstningen. Det var ju åldersbegränsat till viss del och på det här viset blir
det lite annorlunda. Det blir bättre, jag kan inte säga någonting annat.
Ltl Axel Jonsson, replik

Menar ltl Slotte att vi nu snabbt kommer att få ett förslag från regeringen tack vare klämmen från lagtinget? Det kommer konkreta åtgärder för
ensamförsörjarna före valet, menar han verkligen det? Nej, det här är ett
sätt att släta över den här diskussionen och eventuellt föra den till nästa
landskapsregering. Jag har svårt att se att den här klämmen kommer att
påverka och göra det som vi faktiskt är ute efter, att förbättra för ensamförsörjarna. Det här är ett sätt att släta över den här diskussionen istället
för att ta ansvar att göra någonting konkret.
Ltl Roger Slotte, replik

Fru talman! Jag håller inte riktigt med. Det blir bättre så här för flera i
alla fall, det kan vi konstatera.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det som händer nu konkret är ju ingenting. Här står vi i beråd
att godkänna en lagstiftning om vuxenstudiepenning. Det skulle det ha
funnits en reell möjlighet för vuxna ensamförsörjare som lyfter vuxenstudiepenning och det skulle kunna träda ikraft under nästa år.
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Nu blir det ett klämförslag där det finns en from önskan till nästa
landskapsregering att man ska se över hela studiepenningen. Vi har ett
val här emellan.
Visst det är en kläm med goda intentioner men det är de facto ingenting konkret.
Ltl Roger Slotte, replik

Tack, fru talman! Om lagtingets majoritet går in för kläm så borde också
regeringen vara lyhörd och göra de åtgärder som behövs inom vuxenstudiestödet. I min värld ska det fungera så. Ska inte vara på det viset att
landskapsregeringen slår dövörat till om en majoritet i lagtinget har sagt
någonting annat.
Vi är redan inne på ett nytt studieår så det här kommer till nästa period vad jag förstår. Jag kan inte säga säkert när det ska verkställas, om
det ska verkställas från vårterminen eller någon annan tid, det kan jag
inte säga. Det blir bättre.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Vi vet alla vilken tid det tar att göra lagberedning, sedan ska lagen till lagtinget och sedan igenom lagstiftningskontrollen. De facto blir
det goda det bästas fiende. Här fanns det en rejäl chans att underlätta
för ensamförsörjare som lyfter vuxenstudiepenning, men det är någonting som inte centern kan omfatta.
Vi vet också att vicelantrådet/finansministern säger å ena sidan att
det inte alls finns något utrymme för sociala reformer eller mera förmåner och å andra sidan säger nu majoriteten att man vill utöka hela
spektrumet när det gäller studiestödet.
Jag kan bara skriva under på den besvikelse som ltl Jonsson uttryckte. Här fanns det en reell chans, vi hade majoritet i utskottet och
det vidblir centern nu inte. Det måste man ha diskuterat i gruppen tidigare, den uppfattningen fick vi ju utskottet. Centern sysslar nog med en
riktig vindflöjel i politiken.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Roger Slotte, replik

Det är ju så, som jag snart har sagt hur många gånger som helst nu, och
som också Katrin Sjögren kunde höra på. Totalt sett kommer det att bli
bättre.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Jag tänkte ge understöd åt ltl Slotte. Det kändes bra i
när vi fick det här ärendet till utskottet. Man vill alla det bästa, man vill
ge det här stödet. Personligen, efter att ha tagit del av min grupps åsikter, så kändes det inte rätt att gå med på ett icke berett ärende.
Nu när vi har tittat på det här konstaterar vi att det har blivit bättre
totalt sett på lång sikt. Det är lika behandling och det är generell familjepolitik. Det gäller för oss att han is i magen. Jag tackar för att man
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ändrar sig där. Långsiktigt blir det här bättre. Vi i utskottet hann aldrig
tittat på effekterna av bostadsbidraget.
Ltl Roger Slotte, replik

Jag får tacka för stödet.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslag om studiestöd för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.
Föreläggs betänkandets motivering för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion.
Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.
Begärs ytterligare ordet?
Ltl Gun-Mari Lindholm

Talman! Jag föreslår som det har aviserats och i enlighet med det klämförslag
som har delats ut, att klämförslaget antas.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Jag ber att få stöda ltl Gun-Mari Lindholms klämförslag.
Talmannen
Ltl Gun-Mari Lindholm, understödd av ltl Katrin Sjögren, har föreslagit att lagtinget ska
godkänna en åtgärdsuppmaning av följande lydelse: ”Lagtinget uppmanar landskapsregeringen att återkomma med förslag som stärker samtliga ensamförsörjande studerandes möjlighet till stöd under studietiden. Förslagen bör ta i beaktande hur olika
parametrar och eventuella andra stöd inverkar på den studerandes helhetsekonomi.”
Förslaget utdelades i samband med ärendets första behandling. Om ett förslag till en
kläm med en uppmaning till landskapsregeringen att vidta åtgärder, har väckts i plenum i samband med ett lagstiftningsärende och förslaget inte har behandlats i ett utskott eller inte ingår i någon reservation till ett betänkande, ska förslaget enligt 70 § arbetsordningen bordläggas till följande plenum för att då antingen antas oförändrat eller
förkastas.
Ltl Gun-Mari Lindholms klämförslag bordläggs därför till lagtingets följande plenum
14.09.2015.
Andra behandling
2

Ändring av bestämmelser i ordningslagen
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 17/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 12/2014-2015)
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 ordningslagen för landskapet Åland föreläggs
för antagande i andra behandling. Begärs ordet?
Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är
avslutad.
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Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion.
Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.
Ärendet är slutbehandlat.
Första behandling
3

Sänkta promillegränser i trafiken
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 18/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 20/2014-2015)
Först tillåts en diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. Till grund för behandlingen ligger finans- och näringsutskottets betänkande. Eftersom utskottet har föreslagit
att det andra lagförslaget ska förkastas kan det väckas förslag om att landskapsregeringens lagförslag läggs till grund för behandlingen. Väcks inget sådant förslag, förklaras första
behandlingen till den delen avslutad efter det att diskussionen i ärendet avslutats. Förslag
om förkastande samt eventuella klämförslag upptas i samband med ärendets andra behandling.
Diskussion.
Ltl Jörgen Pettersson

Talman! Mitt utskott har bett mig presentera betänkandet över detta lagförslag om sänkt promillegräns i trafiken trots att jag inte stöder det till alla delar. Jag ska förklara varför senare.
Utskottet har ingående hanterat vilka eventuella följder en sänkt promillegräns kan få för samhället. Hörandena resulterade rent faktamässigt inte i
några dramatiska åsiktsförändringar. Ingen ändrade åsikt under resans gång
vilket ytterligare understryker att det handlar om personlig övertygelse snarare än faktabaserade avväganden. Sanningen finns i lyssnarens öron.
För att göra en lång historia lite kortare är finans- och näringsutskottet
enigt om att gränsen för grovt rattfylleri ska sänkas från 1,2 till 0,8 promille.
Här behövs inga större förändringar i lagstiftningen och frågan är oomstridd.
När det gäller den lägre gränsen 0,5 promille väljer en majoritet i utskottet
att förkasta lagförslaget. Skälen är flera men av den karaktären att jag hellre
ser att någon ur utskottsmajoriteten redogör för dem. Jag och utskottskollegorna Karl-Johan Fogelström och Mika Nordberg menar att gränsen 0,2
promille är en viktig signal i arbetet mot det missbruk och riskbruk som detta
lagting så ofta säger sig hylla. Jag återkommer snart till det.
Talman! Mot denna bakgrund får jag sammanfatta betänkandet och utskottets förslag till att det andra lagförslaget förkastas medan det första antas
med kosmetiska förändringar.
Talman! Är det nu okej att jag fortsätter med att presentera den bifogade
reservationen.
Talman! Tack för möjligheten att nu säga vad jag personligen anser när det
handlar om förslaget till sänkt promillegräns i trafiken. Vi har idag en unik
möjlighet att göra hela Åland lite nyktrare och trafiken på våra vägar lite säkrare. Genom att rösta för det klämförslag som är bifogat min och utskottskollegorna Mika Nordbergs och Karl-Johan Fogelströms reservation kan vi göra
Åland till ett föregångarland tillsammans med Sverige, Norge och Estland och
fler. Även i Finland finns ett starkt tryck på att sänka rattfyllerigränsen från
0,5 till 0,2 promille, det är i dag bara en tidsfråga innan det sker, är min bedömning. För det handlar inte i första hand om vad som händer idag utan det
handlar om vår framtid och de som idag är barn. Ska man förändra attityder
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är det riktiga åtgärder som räknas, inte fromma förhoppningar. Därför är en
lagstiftning om sänkt rattfyllerigräns viktig.
Detta handlar om politiskt ledarskap och vikten av att förändra förhållningssättet gentemot droger i samhället. Frågan bär väldigt många likheter
med rökförbudet i offentliga lokaler som infördes år 2007, trots högljutt motstånd från alla de som tyckte det var fullständigt normalt och klokt att kväll
efter kväll sitta i dimmorna som förstörde hälsan och kläderna. Är det någon
som idag saknar röklukten? Är det någon som tycker det är dåligt att försäljningen av tobak minskat radikalt sedan förbudet? Nä, tänkte väl det.
Tobaksförbudet och för den delen erfarenheten av mången annan lagstiftning visar ett väldigt tydligt samband mellan lagstiftning och ändrade beteendemönster. Om vi skulle sänka promillegränsen i trafiken från 0,5 till 0,2
promille skulle effekten bli att folk kör nyktrare. Det är fakta som inte borde
gå att ifrågasätta. En människa som har 0,5 promille alkohol i kroppen borde
utöver det aldrig någonsin sitta bakom en bilratt, det tror jag vi alla är överens om.
Alkoholen är den dyraste drog vi har i vårt gemensamma samhällsbygge.
Utan alkoholen skulle sjukvården, polisen, sociala myndigheter och många
fler vara betydligt mindre belastade. Jag vet, det finns inte bara nersidor, alkohol är också ett njutningsmedel som rätt använt bidrar till lyckligare människor och det är ju bra det. Men i trafiken hör denna drog inte hemma.
Den övergripande statistiken är tydlig och logisk. När Sverige sänkte rattfyllerigränsen från 0,5 till 0,2 promille sjönk antalet alkoholrelaterade olyckor med åtta procent. Ja, statistik är ett verktyg som kan användas precis hur
som helst men det illustrerar likväl ett faktum. Nyktrare förare kör bättre vilket kanske inte kommer som en chock för alla i denna sal. Det är dessutom
ställt utom alla rimliga tvivel i Sverige att attityden till alkohol och bilkörning
förändrades i samband med sänkningen.
Vi har i detta lagting regelmässigt diskuterat vikten av att hantera risk- och
missbruk i vårt samhälle. Om jag förstått allt rätt finns det egentligen ingen
som är för en liberalisering, tvärtom. Det finns en stor insikt i problemen som
alkohol och droger för med sig. Mot den bakgrunden inser jag faktiskt inte
riktigt problemet med att sänka promillegränsen till 0,2. Nog måste det väl
ändå vara rätt självklart att man inte bara i ord stöder arbetet mot miss- och
riskbruk. Att sänka promillegränsen i trafiken till 0,2 promille är en konkret
och i mitt tycke viktig åtgärd i arbetet med att minska alkoholanvändandet i
samhället. Genom att göra detta idag sparar vi inte bara folks liv och hälsa
just nu. Vi är med och förändrar attityden till en av samhällets just nu största
utmaningar. Kan vi lagstifta idag kan vi skörda frukterna av detta i framtiden.
Liksom det i Sverige blivit självklart att inte dricka alkohol om man ska köra
bil kommer det även att bli på Åland.
Eller finns det alltjämt folk som vill återgå till fri rökning på krogen? Jag
hoppas detta lagting är berett att visa ledarskap även i en svår fråga.
När det gäller instrumentet ordningsbot för lindrigare rattfylleribrott råder
delade meningar. Är det tillräckligt starkt eller alldeles för svagt? Jag hävdar
att det är tillräckligt starkt och ser fram mot Ålandsdelegationens fortsatta
hantering av lagförslaget. Ja, ordningsbot är ett nytt instrument för detta
brott men vad vore å andra sidan meningen med självstyrelsen om inte också
nya verktyg kunde användas?
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Mot den här bakgrunden föreslår jag och Karl-Johan Fogelström och Mika
Nordberg i enlighet med vår reservation att lagtinget antar lagförslagen om
sänkt promillegräns i trafiken oförändrade samt att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att i skyndsam ordning återkomma till lagtinget med eventuellt nödvändiga förändringar av körkortslagen.
För att detta ska vara möjligt föreslår jag, talman, att landskapsregeringens
lagförslag nr 21/2014-2015 ska läggas till grund för ärendets fortsatta behandling. Vi har ett unikt tillfälle att göra Åland lite nyktrare och vi tycker det
är dags att ta det. Tack.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Gällande utskottsarbetet valde utskottsordförande att inte
redogöra för utskottsmajoritetens beslut om grunden för ställningstagandet. Det är kanske naturligt med tanke på utskottsordförande anser
någonting annat. Lite överraskande är det i varje fall att resultatet av
behandlingen inte redogjordes för. Jag ska göra det senare i ett anförande.
Det som däremot förvånar ännu mera är att utskottsordförande sade
ungefär så här; ”eftersom inte ställningstagande hos ledamöterna i utskottet har ändrats sedan remissen så är det känslomässiga saker som
har gjort man har bundit sig vid tidigare ställningstaganden. Man har
inte tagit hänsyn till fakta.” Det här kan inte utskottsordförande veta för
någon annan person än för sig själv. Utskottsordförande kan inte veta
vad som ligger till grund för mitt ställningstagande. Utskottsordförande
vet uppenbarligen att det är känslomässiga saker och inte fakta som ligger till grund för hans eget ställningstagande.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, talman! Det där är alldeles riktigt. Det var en gissning baserad på
fakta som jag tyckte mig känna till. Jag tror att det ligger rätt nära sanningen.
Ltl Mats Perämaa, replik

Åtminstone hade jag större förväntningar på utskottsordförande och
vilken grund utskottsordförande skulle ta upp när utskottsbetänkandet
presenteras. Nu är det uppenbarligen gissningar om andra ledamöters
ställningstaganden och vilken grund som har varit avgörande. Därmed
tycker jag att vi inte ska låta den här presentationen, tyvärr, väga så särdeles tungt. Vi låter diskussionen fortsätta och så tar vi ställning till
fakta och politiska synpunkter innan vi så småningom fattar beslut.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, talman! Om jag för ett kortare arrangemang kring det där så var
det rätt klart redan när den första utskottsdagen startade var de olika
synpunkterna låg något så när.
Vi gjorde ett massivt hörande. Jag uppfattade under arbetet att väldigt lite förändrades under tiden. Detta kan ha att göra med att det var
länge sedan, möjligen börjar minnet svika lite, vi gjorde det under sommaren. Jag vill ändå hävda att det bevisar att promillegränsen handlar
mera om tycke och smak än vad det handlar om faktaunderlag.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Ltl Pettersson trodde att ingen ville ha in fri rökning
på krogen igen och det kan jag hålla med om. Det är säkert ingen som
vill ha in ett fritt supande i trafiken. Vi är ju mot det enhälligt och är beredda promillegränsen för grovt rattfylleri.
Den här symbolpolitiken utan verkan, som ltl Petterssons linje är, att
sänka den lägre gränsen att det skulle ha någon speciell större effekt tror
jag inte alls på. Det är snarare en fråga om att öka kostnaderna, skapa
merarbete för polisen och kriminalisera en del ålänningar. Det är signalpolitik och symbolpolitik. Jag tror inte att det har någon effekt. Det
visar också statistiken i det landet vi befinner oss i nu. När man har
sänkt promillegränserna så har det inte haft någon effekt på trafikolyckorna, snarare tvärtom. Det har inte skett någonting. När man inte har
ändrat promillegränserna utan alkoholkonsumtion har sjunkit i landet
då har vi sett att olyckorna har minskat.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Jörgen Pettersson, replik

När det gäller rökning på offentliga platser så var det ett väldigt ståhej
när förbudet infördes. Man ville verkligen inte göra det. Krogar och barer var rädda att gå under. Man bestämde sig ändå för att det här var bra
ur hälsosynpunkt om inte annat. Jag hör till dem som är övertygade om
att om man slår fast att promillegränsen på Åland är 0,2 promille så
undviker man helt att dricka innan man sätter sig bakom ratten. Är
gränsen 0,5 promille så kommer man att fortsätta dricka i den mån som
man tycker att man fortfarande är på den säkra sidan.
Ledarskap för mig är att i svåra frågor, när det gäller t.ex. droger, så
ska man som lagstiftare kunna sätta en gräns och säga vad som gäller. I
Sverige, Norge och Estland har gränsen på 0,2 promille faktiskt visat
väldigt goda erfarenheter. Där blir man långsamt övertygad om att alkohol och bilkörning absolut inte hör ihop.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Statistiken kan man vända hur man vill. I vårt land
finner man inte belägg för detta, snarare tvärtom. Sänkningen av promillegränsen har inte lett till någon förändring vad gäller antalet dödsfall och olyckor i trafiken. Det har inte någon koppling, det beror snarare
på alkoholkonsumtionen som helhet. Man kan hitta statistik på olika saker.
Att jämföra fri rökning på krogen med det här tycker jag inte är relevant. Det är ingen som är för fritt supande i trafiken heller. Den jämförelsen saknar relevans, därför ville jag replikera.
Tvärtemot ltl Petterssons åsikt så tycker jag faktiskt att man ska
kunna ta ett glas vin eller en öl till maten och efter ett tag kunna köra om
man så vill. Jag tycker att det måste fungera i vårt samhälle.
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Ltl Jörgen Pettersson, replik

Där har vi olika åsikter. Jag tror att det sällan stannar vid ett glas vin,
jag tror att det blir två eller tre och sedan kör man hem för man vet att
man är säker. 0,5 promille är nämligen väldigt mycket.
När det handlar om inställningen till lägre rattfyllerigräns i Finland,
om det var det som ltl Carlsson menade med vårt land, jag har valt att
kalla det Finland, så i Finland har man sett en tydlig förändring under
åren. Så sent som i somras kom en gallup som visade att 48 procent,
kanske 49 procent, var för att sänka den nedre gränsen för rattfylleri till
0,2 promille. Det har ju inte hänt av en slump. Det beror på att man börjar inse att alkoholen inte har något att göra i trafiken. Nu är det dags att
göra någonting. Den opinionen har bara gått uppåt hela tiden. Jag är
fullständigt övertygad om att om fem år är det samma sak i Finland
också för opinionen kräver det, man vill inte ha alkohol i trafiken.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! En sak håller jag med om, jag skulle också vilja ha en
sänkning av gränsen till 0,2 promille. Men sedan håller jag inte med utskottsordförande. Jag är förvånad över att utskottsordförande är med
och förespråkar en lag som är ett primitivt hemsnickeri. Man kommer
med en ordningsbot som kan bli ungefär vad som helst. Jag skulle gärna
sett att utskottsordförande skulle ha förklarat hur det blir när man t.ex.
gör sig skyldig till flera olika brott samtidigt. Det här lagförslaget är inte
bra.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, talman! Som jag nämnde i mitt anförande så är det ett nytt verktyg
att använda ordningsbot för rattfylleribrott. Risken att åka dit för många
saker samtidigt har ju alltid funnits, så har det alltid varit. Du kan ha
däck utan mönster, du kan köra för snabbt, du kan ha dålig utrustning,
du kan prata i telefon och du kan köra utan säkerhetsbältet. Det finns ju
alltid olika orsaker som man kan åka dit på.
Det hade möjligen varit enklare och tydligare med helt vanlig dagsbot
på detta brott. Det här blev en slags kompromiss som jag tror att är tillräcklig. Jag tror att skammen för att åka fast för fylleri kommer att avskräcka folk för att ens försöka köra. Jag tror faktiskt inte att ordningsbot är ett så trubbigt instrument så att man inte kan använda det. Jag
tycker att det är värt ett försök. Vad ska vi ha självstyrelsen till om vi inte
kan styra själv ibland?
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Som jag har förstått det här lagförslaget så är det en
förseelse. Skulle det heta rattfylleribrott ner till 0,2 promille då skulle
det vara helt annorlunda. Om man skulle sänka det rakt av så skulle det
bli ett annat läge. Men nu skapar man någon form av oreda, så som jag
ser det.
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Ltl Jörgen Pettersson, replik

Talman! Jag delar inte den uppfattningen. Jag tror att detta kommer att
hanteras på ett riktigt bra sätt. Det viktigaste av allt är att man sänker
den lägsta tillåtna rattfyllerigränsen till 0,2 promille. Jag är alldeles
övertygad om att det över tid kommer att förändra attityder. Ju mindre
man får ha i kroppen när man kör bil, desto bättre.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl John Hilander, replik

Tack, talman! Tack till ltl Pettersson som förstår vikten av arbetet med
att förändra attityder i trafiken. Det är otroligt komplext att jobba med
vanor och beteenden. Nu visar vi med hela handen att vi nu vill förändra
attityder mot alkohol och bilkörning.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, ltl John Hilander, det är precis så där som jag ser det. Till vår
uppgift höra att visa med hela handen vad som gäller på Åland. Det här
är en viktig signal att skicka ut.
När det gäller om ordningsbot är tillräckligt eller inte så är jag övertygad om att det är tillräckligt. Framtiden kommer att utvisa det eftersom
folk kommer att undvika att sätta sig bakom ratten ens efter denna lilla
öl som måste vara så nödvändig hela tiden.
Ltl John Hilander, replik

Tack, talman! Det är otroligt svårt och man blir otroligt sorgsen när man
hör ålänningar och även turister som är på besök hur de räknar sitt alkoholintag och hur mycket de kan dricka. Man räknar att på Åland kan
man köra till hamnen med 0,5 promille och sedan kanske man klarar
0,2 på den svenska sidan. Då kan man fråga sig varför ålänningarna ska
behöva leva i de här tankegångarna?
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Jag är enig i den analysen. Man ska inte sitta och fundera på hur mycket
man kan dricka för att man ska få köra bil. En människa som har 0,5
promille alkohol i kroppen är idag fullt tillåten att köra bil, men jag vidhåller att den människan kan inte köra bil på ett säkert sätt. Saken är så
pass enkel faktiskt. Man kan inte köra bil säkert med 0,5 promille alkohol i kroppen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Jag har faktiskt svårt att förstå att det kan finnas lagstiftare som inte inser att det måste bli en förbättring och man sänker
gränsen för promille i blodet när man kör bil. Jag har svårt att förstå det.
För det första så tycker jag att det är ett kreativt förslag från landskapsregeringen som hittade denna mellanlösning som gör det möjligt
för flera att acceptera det.
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För det andra så tycker jag att det är bra och jag är glad för att det
finns en klok och förutseende minoritet i finansutskottet som har reserverat sig mot majoriteten. Jag hoppas att denna minoritets synsätt ska
vinna här idag.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Talman! Som ltl Eliasson sade så är det otroligt viktigt att man sänker
gränsen för att förändra attityden. Jag delar den uppfattningen. Allt som
förbjuds kommer på sikt att försvinna. När man sänker en gräns så
kommer attityderna att förändras över tid och det är bra för precis alla.
Idag lever vi i en verklighet där bilarna är mycket, mycket snabbare
och starkare än vad de var när den här gränsen infördes. Vi lever i en tid
där allt yngre människor tar körkort snabbare. Välståndet ökar, man kör
starkare bilar och det ställer högre krav på förarna. Det är rätt beslut att
göra denna sänkning.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! En sådan här lagförändring kommer att förändra attityderna och ge en kraftig signal till alla som kör bil. De kommer att inse
efter det här att man måste vara nykter när man kör bil, för det är det
som man ska vara. Jag kommer att göra en jämförelse senare i ett anförande.
Under min tolvåriga karriär här i salen så tror jag att det är första
gången som jag kommer att säga nej när man presenterar finansutskottets betänkande.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

När det gäller alkohol och bilkörning så tror jag att det t.o.m. kan växa
sig ännu större så. Jag tror att Åland blir ett föredöme för Finland. I
samband med utskottsarbetet har jag erfarit att det också i Finland finns
ett högt tryck på att man ska sänka gränsen. Vi vet att vi har haft allvarliga olyckor på Åland under de senare åren, flera olyckor än normalt. Jag
vet inte om alkoholen har varit inblandad i de olyckorna. Men jag vet att
vi behöver arbeta på attityden till bilkörning för den är inte särskilt bra
alla gånger ofta bland unga män, tyvärr.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Annette Holmberg-Jansson, replik

Tack, talman! Jag anser att ltl Pettersson hårdrar lite väl i anförandet.
Ltl Pettersson säger att det aldrig stannar vid ett glas vin eller en öl, utan
det blir två eller tre. Jag anser att om man tar två eller tre glas vin då har
man alkoholproblem och det är en helt annan sak.
Här moraliserar vi och smutskastar vanliga vettiga ålänningar som
vill ta ett glas vin till maten och sedan köra bil. Att säga att det aldrig
stannar vid ett glas utan att det blir två, tre glas, det tycker inte jag att
det är schysst.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Talman! Använde jag verkligen uttrycket "alltid", det tror jag inte att jag
gjorde men det kan jag svårligen veta? Men jag tror att det är rätt vanligt
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att man faktiskt kalkylerar och räknar på hur många glas man kan ta och
fortfarande köra hem. Så gör människor ofta.
Skillnaden mellan att ta taxi och använda den egna bilen, så där tror
jag tyvärr att plånboken ofta fäller avgörandet. Man väljer att ta risken
att köra den egna bilen, och säkert till viss mån för friheten också, för
det är en annan frihet att köra bil än att åka taxi.
Annette Holmberg-Jansson, replik

Tack, talman! Det var ju inte det som vi fick höra under våra höranden i
utskottet, att det alltid blir två eller tre glas. Vi fick erfara att det handlar
om ett glas.
När man läser statens väg- och transportforskningsinstitut så sägs att
man ska tolka resultaten med försiktighet när det gäller procenten och
sänkningen som den verkligen har gett. Åtminstone 1/3 av minskningen
bland dödsolyckorna berodde på att det var lågkonjunktur och 18–24åringarna, som är de farliga i trafiken, körde mindre för de hade inte råd
att köpa bensin. Man kan tolka statistik på väldigt många olika sätt. Man
får inte glömma bort att det kan finnas andra orsaker.
Annette Holmberg-Jansson, replik

Tack, talman! Där medgav, vad jag begriper, ltl Holmberg-Jansson att
olyckorna hade minskat. Det har rätt oomkullrunkeligt, så har skett.
Olyckorna har minskat. Om olyckorna sedan bara har minskat till följd
av lägre promillegräns, eller sänkt lågkonjunktur eller någonting annat,
det finns säkert jättemånga olika orsaker.
Lika lite som folk sade att man alltid tar ett glas vin, det stämmer inte.
Det finns de som tar många flera glas, kalkylerar och sedan kör hem. Det
är ju detta som vi vill ha bort. Folk ska inte ens behöva fundera på att
dricka vin när man kör bil.
I Sverige har man faktiskt har man faktiskt kommit långt, man har
förändrat att attityderna; den som kör dricker inte!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Ltl Pettersson hade en väldigt målande och moraliserande bild. Alla kör egentligen just under 0,5 för att man vet att man
kan ta flera än ett glas. Jag har större förtroende för åländska medborgare än så. Jag ser till mig själv, går jag ut och äter middag så dricker jag
ett glas vin, jag dricker aldrig mera. Det tycker jag att man har rätt till
utan att skuldbeläggas för att köra påverkad i trafiken.
De som dricker mera har alkoholproblem, vilket ltl Holmberg Jansson sade, och det här lagförslaget når inte dem. Polisen säger att man
inte når dem som egentligen är bekymret i trafiken. Därför slår det här
lagförslaget lite fel. Det slår mot alla som vill ta en öl till maten. Största
delen av folket gör på det viset, man har så mycket sunt förnuft så att
man inte dricker mera. Var Pettersson har fått statistiken på att alla
dricker mera och kalkylerar skulle vara intressant att veta.
Sedan när det gäller tobaksförbudet på restauranger så var det ett initiativ från Ålands Framtid. Vi motionerade om rökfria krogar.

128

Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, talman! Jag går inte in på rökförbudet. Jag uppfattar det som
ganska fånigt att mena att det var Ålands Framtids initiativ. Det var faktiskt ett nordiskt och europeiskt initiativ, ett EU-initiativ som lyfte och
tog fart och ställde till jättemycket.
Jag vet inte om jag tycker att jag att moraliserande? Jag har aldrig
sagt att alla alltid dricker tre glas vin. Det faller på sin egen orimlighet.
Men det lockar att göra det när man har man en gräns på 0,5 promille i
trafiken, men med en gräns på 0,2 promille gör det inte det. Den stävjar
det, den säger; du ska inte dricka vin om du kör, inte ens ltl Eklund ska
göra det.
Ltl Brage Eklund, replik

Ltl Pettersson satt inte i lagtinget när hemställningsmotionen angående
rökning togs. Jag kan hänvisa till hemställningsmotionen nummer
51/2005-2006. Då ser Pettersson upptakten till varför landskapsregeringen gick in för förbud mot tobaksrökning.
Polisen har påpekat att man inte uppnår de effekter som man vill ha
för att komma åt dem som verkligen är problem i trafiken. Jag anser att
man inte är någon sämre människa eller alkoholist eller har problem
med spriten för att man tar en öl eller ett glas vin till maten och kör. Det
här skuldbeläggande och moraliserande som ltl Pettersson gör om att
alla kalkylerar och dricker mera bara för att man vet att man kan, ja då
har man problem.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Jag förstår fortfarande inte riktigt var moraliserande kommer in? Att
kalla någon för sämre människa, det har inte ens varit nära någonting
sådant. Hur kan en människa vara sämre än någon annan? Det verkar
helt främmande för mig. Men ltl Eklund tycker tydligen det och då
måste han väl få tycka det, vad jag kan begripa.
I sådana fall är det en fantastisk möjlighet. Då har ju Ålands Framtid,
kanske en enda gång, visat ett riktigt ledarskap och försökt stoppa ett
missbruk som är farligt för folkhälsan. Det är väl följd i färg att sätta
stopp för det här också. Inte menade ni väl att cigaretter på offentlig
plats var värre än att man ska få köra bil med 0,5 promille alkohol i blodet?
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Åke Mattsson

Tack, fru talman! Jag håller med ltl Jörgen Petterssons anförande till alla delar. Jag tycker att det är bra att han lyfte fram att trafiken blir nyktrare. Samtidigt blir hela Åland nyktrare tack vare det här förslaget. Man stämmer i
bäcken istället för i floden eller i ån.
När det gäller det här förslaget kan man konstatera att de flesta grupper är
delade. Jag tror att socialdemokraterna kanske är eniga men de flesta andra
har olika åsikter i sina partier.
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Jag hör till dem i moderat samling som anser att rattfylleriet är ett gissel,
det tar många liv och förorsakar stora skador. Jag vidhåller det jag sagt tidigare i den här frågan, det är viktigt att vi inte tillåter att bilister kör omkring
alkoholpåverkade på våra vägar.
Jag är inte heller tillfreds med det här lagförslaget. Jag hade gärna sett
större påföljder vid överträdelser. Jag tycker ändå att det är ett stort steg
framåt, det är en hyfsad kompromiss. Jag tycker att det viktigaste är att man
avbryter körning när någon kör alkoholpåverkad. Redan att polisen har fått
tillstånd att avbryta körningen utan någon som helst påföljd om man har över
0,2 promille anser jag vara ett stort tack framåt. Varje steg vidare sedan är
naturligtvis en förbättring.
Jag var tidigare själv med många gånger när någon blåste 0,5 eller 0,49 i
alkometern. De fick en chans till att blåsa, man väntade en stund och så fick
man blåsa en andra gång. Om det också var under 0,5 promille så fick man
fortsätta sin färd som om ingenting skulle ha hänt. Semestern fick fortsätta,
ingenting hände överhuvudtaget och man satt fortsättningsvis kvar bakom
ratten.
Om man nu blåser 0,5 så tappar man körkortet för månader framåt, semestern är förstörd och man hamnar att ta blodprov. I vår rättsstat är det inte
rätt att det inte finns någon påföljdshierarki som fungerar.
Summan 200 euro, som är föreslaget här, är inte obetydlig. Den känns
nog, men summan är inte större än att man har råd att betala den om man
har råd med bil och bensin.
När det gäller rattfylleriförseelse mellan 0,2 och 0,5, att den förseelsen
skulle försvinna vid överhastighet stämmer inte. Det är en gärning begånget.
Det är samma sak om man gör sig för skyldig till två olika förseelser, då slår
man normalt alltid ihop dem. Om det ger dagsböter för bägge två så lägger
man normalt ihop dem och så drar man 50 procent i rabatt på det brottet
som har det lägsta straffet. Två överträdelser på 10 dagsböter ger 15 dagsböter om man gör det i en gärning begånget. Det blir alltså ett strängare straff
för den som kör för fort om man är påverkad av alkohol.
Personligen anser jag att om man har suttit hemma eller varit på kalas och
druckit så många glas alkohol att man är i närheten av 0,5 och dessutom
körde 20 kilometer i timmen för fort så borde det är det vara grovt äventyrande av trafiken.
Vi kommer säkert att diskutera hur farligt det är att köra med 0,2 eller 0,3
promille i blodet. Jag tror att det kanske inte är så farligt. Det är inte detta
som den här diskussionen handlar om. Vet man att man har druckit så
kanske man till och med skärper till sig lite extra och är på sin vakt när man
kör. Det finns statistik på att man nog blir en sämre bilförare med sämre
uppmärksamhet och det är ganska tydligt att det börjar redan vid 0,2-0,3
promille. Hur farlig man är i trafiken är en annan femma. Det är inte detta
som den här diskussionen handlar om.
Man vill gärna dela på dem som kör rattfulla, man vill sätta fast de grova
rattfylleristerna. Det är dem som vi vill åt. Det är det centrala. Vi ska ta fast
dem som har väldigt hög promille i blodet, de som kör med 2-3 promille. Då
måste man ställa sig frågan; ska vi bara ta fast dem när de kör med hög promillehalt i blodet? Det här är ett nät som också tar fast de grova rattfylleristerna som kanske är en merpart av dem som kör runt med 0,5 och de har
stora alkoholproblem. Just den dagen när polisen råkar ta dem, då kanske de
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bara har 0,4 promille och då slipper de igenom. Nej, lyft fram de här i ljuset,
sätt lite fokus och belysning på dem, det kan också vara en väldigt bra påföljd,
en samhällsvettig påföljd. Det betyder att de kanske inte tappar körkortet, de
har fortsättningsvis hela sin sociala status kvar, de kan ha jobbet kvar och de
kan fungera. De har tur, de får en näsbränna för att de åker fast när de har
0,4 promille. De kan tänka; ”oj, tänk om det hade varit igår när jag körde med
runt 2 promille, då hade jag fått en betydligt större smäll.”
Som Jörgen Pettersson mycket riktigt var inne på så kanske det här medför
att vi får ett lite nyktrare Åland generellt inte bara i trafiken. Man tar sig i
kragen och rycker upp sig.
Den avgörande effekten är stor. Om den här lagstiftningen träder ikraft
kan man inte längre göra som man gör nu att man sitter vid ett bord och
merparten av omgivningen hävdar att man kan dricka 3-4 enheter under en
kväll och det är fortfarande helt lagligt att köra och man är körduglig. Många
har berättat om det, det är vanligt förekommande och man pratar också om
det i närvaro av barn och ungdomar som får en attityd till alkohol och trafik.
Det är tydligen inte så farligt. Vuxna, lärare och andra säger att det är helt
okej att dricka.
Med den här nya lagstiftningen går det ut en tydlig signal; alkohol och trafik hör inte längre ihop. Det underlättar också för alkoholister, de tar inte
längre den där enstaka ölen eller kanske två på förmiddagen om de känner
sig lite skakiga. Om man har druckit för mycket dagen före så tar man en öl
och känner sig lite bättre. Sedan tar man en öl till och känner sig ytterligare
lite bättre. Jag ser på ltl Beijar att han känner igen det därför att han har jobbat med de här människorna. Det är så som de här människorna fungerar. Så
småningom kanske det blir 5-7 öl. Det ligger i sakens natur när man är alkoholist. Varför hamnar man i slagsmål och andra tråkigheter? Ja, därför att
man tappar omdömet. Man har inte omdöme om hur mycket man har druckit.
Med den här lagstiftningen behöver de inte fundera längre om man kan
dricka en öl och köra till dagis. Nu är det ett klockrent, man kör inte överhuvudtaget när man har druckit någonting. Saken är klar. Aldrig alkohol och
trafik.
Ungdomar tappar tillfälligt omdömet i olika sammanhang när de är berusade. Det kan vara strider och annat bråk som gör att man blir förbaskad på
en fest, man kastar sig in i bilen och far iväg. Om den här regeln finns är det
aldrig alkohol och trafik, då finns det klart och tydligt med ifrån barndomen
och man har aldrig hört någonting annat från föräldrarna heller. Det är klart
och tydligt. Jag kan inte förstå hur man kan vara emot en sådan här lagstiftning.
Den här lagstiftningen kommer att fånga upp de grova överträdarna. Det
sker också en registrering för dem som har över 0,2 promille. Åker man fast
två gånger så fångas man upp. Det finns en säkerhet, åker man fast två gånger
så tappar man körkortet.
Det normativa budskapet är tydligt; aldrig alkohol och trafik.
Jag har nämnt tidigare här att Nordiska ministerrådet har samma åsikt. I
Helsingfors togs 2012 ett beslut om att verka för att hela Norden borde ha 0,2
promille som en övre gräns i biltrafiken. Vi är inte ensamma om det här. Det
går också helt i linje med ledarskapet här i Norden.
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Jag tycker att vi ska låta våra trafikanter ha så mycket omdöme kvar som
möjligt när de ger sig ut i trafiken så jag vidhåller att vi ska gå på landskapsregeringens framställning. Tack.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Först frågan om att bli straffbelagd med ordningsbot när
man kör överhastighet vid en trafikkontroll. Jag hör vad ltl Mattsson säger här, att den ena påföljden kan vägas in mot den andra. Det framgår i
betänkandet vilka representanter från polisen vi har hört. Det uttryckliga beskedet på många frågor från mig och andra utskottsmedlemmar
var att om man kör överhastighet i den mån att man blir påförd dagsböter så kan man inte straffas med ordningsbot, inte heller måste man
hålla sig kvar platsen och inte heller registerföras för rattonykterhet med
ordningsbotspåföljd.
Jag litar fullständigt på ltl Mattssons kompetens men det här var personer i ansvarsställning, som jobbar med de här frågorna just nu i praktiken, som redogjorde för det här.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Jag ser inte några problem i strafflagen. Den är ganska
klar och tydlig och det finns en egen paragraf om att slå ihop olika straff.
Det finns ingenstans skrivet att påföljden blir att straffet faller bort. Man
slår ihop straffen, det blir verkningen. Enligt våra diskussioner verkar
det helt främmande att man inte ska kunna vidta de här rättsliga åtgärderna bara på grund av att man har gjort ett grövre brott. Det faller på
sin egen orimlighet. Det finns klart och tydligt skrivet om detta i strafflagen men jag kan inte den paragrafen utantill.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Ska vi gå på ltl Mattssons linje så betyder det att vi måste
bortse från det som de högsta ansvariga inom polisväsendet på Åland
uttryckligen har svarat på väldigt precisa frågor till utskottet. Jag är
dessvärre inte beredd att göra det.
Jag utgår ifrån att ltl Mattsson, via sina partimedlemmar, har hört om
det arbetet som har gjorts i utskottet. Faktum är att det finns ingen, av
dem som vi har hört, som förordar att vi går in för modellen med ordningsbot, inte heller landskapsregeringens egna tjänstemän som jobbar
med trafiksäkerhetsfrågor och inte polisen. Det är de facto ingen annan
än ministern jämte de ledamöter som har gått in för den här kompromissen som förordar det här. Nog borde väl det ändå bekymra ltl Mattsson i någon mån? Ltl Mattsson har ju brunnit för trafiksäkerhetsfrågorna genom alla dessa år.
Ltl Mats Perämaa, replik

Tack, fru talman! Som jag också sade i mitt tidigare anförande så är jag
absolut inte tillfreds med detta. Jag hade gärna sett ett grövre straff. Det
hade varit mycket bättre om vi också skulle haft strafforder för det här
brottet. Vi hade också kunnat sänka ytterligare och tycka att det viktigaste är att man har rätt att avbryta körningen. Det viktigaste för mig är
den normativa åtgärden. Jag är inte ute efter att de här människorna
behöver straffas. Det viktigaste är att man går in och visar att det inte är
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okej att köra bil med alkohol i kroppen. Man kan inte lita på folks omdöme när det gäller alkohol. Nyktra människor som har bra omdöme
kan vara helt borta när de är onyktra och kör bil. Jag håller med ltl
Perämaa att det är ett problem.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl John Hilander, replik

Tack, talman! Tack ltl Åke Mattsson för ett mycket klokt resonemang.
Det här betyder att jag inte kommer att behöva hålla ett eget anförande
för det här stämde helt överens med min syn på trafiken på Åland idag.
Resonemanget var mycket klokt angående polisens försök att sätta dit
grovt rattfulla som blir anmälda gång på gång. Den dagen som de får tag
i dem så kanske de har 0,49 promille och polisen kan inte göra någonting åt dem. Det blir ett jättesteg när man kan göra någonting i ett tidigare skede redan vid 0,2 promille.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Det är bra att höra. Ltl Hilander har också erfarenhet
från ambulansverksamhet och trafikolyckor och vet vad en allvarlig trafikolycka kan ställa till med.
Kan man stoppa en rattfyllerist tidigt i karriären, tack vare den här
lagstiftningen, så tycker jag att redan det är mycket värt. Vi är helt överens.
Ltl John Hilander, replik

Tack, talman! Jag vill också stöda resonemanget om att man kalkylerar
om hur mycket man kan dricka, ett eller två glas vin. Det tror jag att alla
ålänningar någon gång har gjort. Det resonemanget finns ju ute i vårt
samhälle. Den attityden måste man jobba med.
Ltl Åke Mattsson, replik

Det resonemanget kan vara lite förödande i närheten av barn och ungdomar. Man misstar sig ganska mycket när det gäller känslan av hur berusad man är. En normal människa känner sig ganska berusad av en
mellanöl. Däremot kan man ha 1,5 promille i sig och i princip känna sig
nykter och man har druckit en hel dag och en hel kväll, kroppen kompenserar. Det är nog viktigt att man har tydliga regler.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Först vill jag säga att jag stöder också det resonemang som
ltl Åke Mattsson för fram. Det är som det står på stenen vid Finström
kyrka, ltl Mattsson är ju från Finström, ”frihet är det bästa ting”. Jag vill
också verka för frihet från rattfylla på de åländska vägarna.
Det var bra med ett klargörande beträffande hur det går till när man
får flera olika brott i samma gärning begångna och bötfällda och att man
räknar ihop de här straffen. Jag har också tagit del av strafflagen och jag
kan inte förstå det på något annat sätt än att det är så här det går till.
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Det är lite olyckligt att det finns en åsiktsskillnad här. Jag hoppas att
man kan titta på det.
Även om det skulle vara så som utskottet säger så tror jag inte heller
att någon skulle vara så dum att om man vet att man är lite full så kör
man lite fortare ifall man åker fast för då åker man fast för fortkörning
istället. Det är en helt hypotetisk situation att folk skulle bete sig på det
viset. Jag tror som ltl Mattsson att om man vet med sig att man är lite
påstruken så kör man istället försiktigare.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Det som skulle kunna ha varit med som ytterligare
tydliggörande i lagstiftningen, vilket man kanske kan kritisera, är hur
hög höjning det ska ge om det slås samman med strafforder. Det ska
vara 200 euro i ordningsbot och vid sammanslagning av brott ska det
motsvara X många dagsböter. Det hade varit ännu bättre. Det saknar jag
faktiskt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Ltl Åke Mattsson sade att han inte kan förstå hur man
kan vara emot en sådan här lagstiftning. Det håller jag helt med om. Hur
kan man vara emot en sådan här lagstiftning?
Ltl Mattsson är den person i den här församlingen som säkert har den
absolut största erfarenheten av hur det här är på riktigt. Jag tyckte att ltl
Åke Mattsson höll ett bra anförande. Det var verkligen värt att lyssna på
och tänka efter vad han sade. Jag håller i princip med om allt det som ltl
Mattsson sade.
Jag har en liten sak som jag kanske inte håller med om. Jag tror att
han sade ”kanske det inte är farligt att köra med 0,3 promille”. Jag tycker att det är en risk att köra med 0,3, 0,4 och upp till 0,49 promille. Det
är absolut en risk som vi på det här sättet kanske får bort eller i varje fall
minskar.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Det är bra att ltl Eliasson och jag inte alltid har samma
åsikter. För det mesta är vi ganska överens. Vi har ganska tråkigt på våra
möten, men tydligen skiljer vi oss åt här. Det är väl helt okej.
Anledning till att jag sade så här att det är en subjektiv fråga. Hur farligt är det att köra 90 kilometer i timmen? Hur farligt är det att köra 110
kilometer i timmen? Man kommer ju lätt in på den här farlighetsbedömningen i debatten. Man hävdar bestämt att det alltid är farligt med
0,3 promille. Det är för att ta lite udden ur det som jag sade så. Det
kanske inte alltid måste vara farligt men någonstans ska man dra en
gräns. Det är samma sak när man pratar om att legalisera narkotika för
att alkoholen är farligare. Ska vi tillåta att köra 170 kilometer i timmen
för att det är mycket bättre än att köra 200 meter i timmen? Man kommer lätt in på de debatterna. Det var därför som jag sade det.
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Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Precis som ltl Mattsson sade så tycker vi väldigt lika.
Men på den här lilla punkten ville jag lägga in en liten protest. Jag tror
verkligen att det är farligt att köra då, man måste faktiskt dricka ganska
mycket för att komma upp över 0,4 promille och mellan 0,4 och 0,5
promille. Om man prövar det så kommer man att bli överraskad. Man
känner garanterat på sig långt innan man kliver över till 0,4 promille.
Jag tror att man är en stor risk i trafiken när man ligger mellan 0,4 och
0,5. Det skulle vara intressant att höra vad ltl Mattsson tror om det. Är
man en stor risk i trafiken då?
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Man är absolut en risk, hur stor kan man kalkylera
om. Det är otroligt mycket större risk om man har 0,2 promille när kör
ute i trafiken än 0,5. Det är alltid i förhållande till någonting. Det är absolut en högre risk för olyckor och omdömet far iväg ganska tidigt. Det
som inte bara skrämmer mig är hur pass berusad man känner sig vid 0,4
promille, utan även det när man har börjat dricka ganska tidigt på förmiddagen t.ex. vid en svensexa och sedan fortsätter hela kvällen så känner man sig ändå nykter fast man har 1,5 promille i blodet. Det är också
skrämmande att man känner sig i princip helt nykter.
Alkoholister välkomnar också att det ska vara ett totalt stopp. Man
tappar lätt omdömet och kontrollen över sitt eget drickande.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Tack ltl Åke Mattsson för ett mycket bra anförande. Ni
för ett resonemang kring detta med 0,33 och när körförmågan börjar
försämras. Enligt den forskning som jag har tagit fram här och som jag
ska beskriva lite mera i mitt eget anförande så ökar olycksrisken betydligt efter 0,35 promille. I dagsläget har vi en gräns på 0,5 promille och
en säkerhetsmarginal som ni säkert känner till på 0,05 promille. Om
man skulle, vilket är förslaget, ändra till 0,2 plus säkerhetsmarginalen så
börjar man komma till de här i riskzonerna när man är en risk trafiken.
Vi är alldeles på rätt väg om vi skulle gå enligt regeringens förslag.
Hur ser ni på kombinationen läkemedel och droger när det gäller alkohol och bilkörning?
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Det var en smart replik faktiskt. Det är ganska bra att
man lyfte fram det. Man kan få otroligt stor påverkan av alkohol om
man dessutom har medicin och annat i sig. Det är viktigt att man uppmärksammar den biten. Det var en bra tanke.
Hur mycket sämre man blir, enligt statistiken, så har det visats i
många sammanhang att snabbheten och omdömet påverkas. Det blir
lätt så att man börjar ifrågasätta trafikstatistik och annat. Jag tycker att
det absolut viktigaste är att man ska omdömet att trafik och alkohol inte
hör ihop. Det är den delen som man ska lyfta fram.
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Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Där är vi alldeles överens. Det är en normgivande lag.
Vi vill inte ha alkohol överhuvudtaget om man sitter bakom en ratt.
Om man blandar till exempel en liten mängd marijuana och alkohol
så behövs det inte så hemskt mycket före man redan är uppe i 0,4 promille. När man börjar blanda knark och alkohol så påverkar det promillehalten. Det märks genast så klart i körförmågan och olycksrisken ökar.
Om man sänker till 0,2 så skulle man på ett annat sätt också kunna behandla problemet med blandmissbruket som tyvärr också börjar öka på
Åland, vilket ni säkert känner bra till. Det är väl därför som landskapsregeringen också har lyft fram det här i samband med risk- och missbruksprogrammet.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Det stämmer. Det är inte bara opiater, hasch och marijuana, som förekommer utan också lugnande tabletter som diapam
och annat kan ställa till med ganska mycket oreda. Många upplever det
som torr alkohol, det är lite samma påverkan och de förstärker varandra
jättemycket. Det är bra att man lyfter upp den biten. Vi är helt överens.
Gränsen på 0,2 är verksam på många olika områden där man kanske
inte har tänkt färdigt ännu. Jag tackar för det inlägget i debatten.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Talmannen vill kontrollera med ltl Mattsson om det är rätt uppfattat att ltl Åke Mattsson under diskussionen understödde ltl Jörgen Petterssons förslag om att landskapsregeringens lagförslag nr 21/2014-2015 ska läggas till grund för ärendets fortsatta behandling?
Ltl Åke Mattsson

Ja.
Talmannen
Under diskussionen har således ltl Jörgen Pettersson, understödd av ltl Åke Mattsson,
föreslagit att landskapsregeringens lagförslag nr 21/2014-2015 ska läggas till grund för
ärendets fortsatta behandling.
Ärendet sakliga behandlingen avbryts därför så att det kan fattas beslut med anledning
av ltl Jörgen Petterssons förslag. De som redan finns på talarlistan får möjlighet att uttala sig senare.
Ordet ges nu till den som eventuellt vill uttala sig om det väckta förslaget. Begärs ordet?
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Talmannen sade att ledamöterna kan ges en möjlighet att uttala
sig om det väckta förslaget. Vad innebär det i praktiken? Har vi nu möjlighet
att ifrågasätta förslaget och argumentera för någonting annat före omröstningen?
Talmannen
Omröstning kommer att verkställas, men argumentation om de olika alternativen är
tillåten.
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Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag uppfattar det som att talmannen ger utrymme för att argumentera om de olika alternativen. Därmed avser jag att hålla ett anförande
som grundar sig på det som jag för min grupps del har fört fram i finans- och
näringsutskottet och det som sedermera blev utskottsmajoritetens beslut.
Det här är egentligen ganska enkelt för oss. Förslaget som har lagts av
landskapsregeringen grundar sig på att man vid en sänkning från promillehalten från 0,5 till 0,2 skulle gå in för en ordningsbot istället för mot tidigare
straffpåföljd vid 0,5 att man kunde få dagsböter eller fängelse som är en betydligt allvarligare påföljd.
Under utskottsbehandlingen har vi nogsamt försökt bedöma via höranden
hur en påföljd av ordningsbot kommer att påverka det allmänna förhindrandet av onykterhet. Fru talman, det är ganska mycket diskussioner här i salen.
Möjligheten att jobba mot rattonykterhet kan riskeras och påverkas av att
påföljden förringas på det sätt som landskapsregeringen föreslår. Det är en
oerhörd skillnad om man kan riskera fängelse när man blir ertappad för brott
eller om man kan råka ut för den betydligt mildare påföljden av ordningsbot.
En liten summa pengar kan man betala på banken följande vardag och så är
saken mer eller mindre klarerad.
Vi menar att det effektivaste instrumentet för att förhindra rattonykterhet,
vilket man givetvis bör klandra i allra högsta grad är just det att ålänningarna
uppfattar….Det är fortfarande, fru talman, ganska mycket diskussioner här.
Talmannen
Nu önskar vi höra vilket ärende som ska läggas till grund, inte en allmän debatt om hela
ärendet. Ska det vara finans- och näringsutskottets betänkande som ska ligga till grund
eller ska det vara landskapsregeringens framställning som ska ligga till grund? Det önskar vi att vi kärnfullt håller oss till i den här diskussionen.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag har alltid som utgångspunkt att jag för liberalernas del ska
vara kärnfull.
Jag fattar mig varje fall kort. Får jag inte argumentera varför vi förespråkar
det ena eller det andra alternativet?
Talmannen
Diskussionen i sak fortsätter efter omröstningen. Nu handlar det om vilket ärende som
ska ligga till grund. Tal om vilket ärende, varför och sedan räcker det!
Ltl Mats Perämaa

Ursäkta, fru talman, det kunde ha varit att föredra att någon skulle redogjort
för utskottsmajoritetens ståndpunkt innan vi går till omröstning och om det
alternativet ska ligga till grund eller inte.
Vi får då konstatera att vi går till omröstning utan att någon har redogjort
för utskottsmajoritetens ståndpunkt. Jag och liberalerna föreslår att utskottsmajoritetens beslut fortfarande ska ligga till grund för behandlingen.
Talmannen
Begärs ytterligare ordet?
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Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Jag vet inte om jag måste upp i talarstolen, men jag understöder ltl Mats Perämaas förslag om att utskottets förslag ska ligga till grund
för den fortsatta behandlingen.
Talmannen
Omröstning kommer att verkställas om vilket ärende som ska ligga till grund för den
fortsatta behandlingen. Diskussionen är därmed avslutad.
De som omfattar att utskottets betänkande kvarstår som grund för behandlingen röstar
ja. Vinner nej har lagtinget omfattat ltl Jörgen Petterssons förslag; att landskapsregeringens lagförslag nr 21/2014-2015 läggs till grund för behandlingen. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar nej.
Majoritet för nej. Lagtinget har beslutat att landskapsregeringens lagförslag nr 21/20142015 ska läggas till grund för behandlingen.
Diskussionen fortsätter.
Ltl Roger Slotte

Fru talman! Det är viktigt att samhället gör allt vad man kan för att skapa en
så trygg miljö för invånarna som möjligt. Detta gäller inte minst inom vägtrafiken. Om vi på minsta sätt kan bidra till att minimera olyckor och dödsfall i
trafiken så ska vi göra det.
Landskapsregeringen föreslår en ordningsbot för de som framför fordon i
trafiken med 0,2-0,5 promille alkohol i kroppen. Dessutom föreslås gränsen
för grov rattfylla att sänkas till 0,8 promille.
Jag tror att detta är rätt väg att gå. Det är en viktig signal från samhällets
sida att alkohol och framförande av fordon inte hör ihop.
Fru talman! Utskottsmajoriteten tror att brottet anses som bagatellartat
om straffet för rattfylla under 0,5 promille enbart leder till en ordningsbot.
Jag delar inte den uppfattningen. Jag tror att de flesta noggrant kommer att
akta sig för att hamna fast i en sådan kontroll. Det är knappast heller troligt
att någon sitter och tänker på straffens storlek för att avgöra om man kan
köra eller inte.
Fru talman! Regleringen av promillegränsen kan mycket väl vara en del av
det annorlundaskap som vi tack vare vår självstyrelse kan skapa tillsammans.
Det kunde vara en del av det som profilerar Åland utåt som en motvikt till det
rykte som finns om Åland på grund av den skattefria försäljningen av alkoholprodukter på färjorna.
Fru talman! Kort sagt: Alkohol och bilkörning hör inte ihop.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det fanns flera kloka ståndpunkter i ltl Slottes anförande. Ett
bekymmer med landskapsregeringens förslag, och det som ltl Slotte kallar för egen politik, är att man kan få bot för fortkörning, om fortkörningen blir ett grövre brott än om man kör påverkad av alkohol. Det går
inte att genomföra dubbelbestraffning. Om man misstänker att man
hade druckit lite för mycket så kan man gasa på. Det blir ju helt absurt i
mina öron.
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Ltl Roger Slotte, replik

Fru talman! Då måste jag först fråga ltl Sjögren; är det bättre att köra
med 0,5 än att köra med under 0,2 promille?
Enligt vår självstyrelse har vi möjlighet att ändra på promillegränserna på det här området, men inte på strafflagen. Ordningsbot borde
kunna fungera i det här sammanhanget.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Eftersom jag fick en direkt fråga av ltl Slotte så ska jag svara på
den. Jag skulle gärna se en sänkning till 0,2 promille, en ren sänkning
med nuvarande system och straffsatser.
När det gäller det absurda i förslaget så blir det precis på det viset.
Kör jag med 0,4 promille och vet att jag kanske har druckit lite för
mycket och ser en poliskontroll så i teorin kan jag då gasa på och därmed få en bot för fortkörning. Då bagatelliseras ju hela brottet med att
köra alkoholpåverkad. Frågan är vilka konsekvenser det här lagförslaget
får och vilka signaler det ger. Som jag har förstått av utskottshörandena
så var polisen ytterst tveksamma till det här sättet att lagstifta.
Ltl Roger Slotte, replik

Jag ska upprepa vad jag sade i mitt anförande. Jag tror att de flesta någon kommer att akta sig för att hamna fast i en sådan kontroll. Det är
knappast troligt att man sitter och tänker och räknar på straffets storlek
för att avgöra om man kan köra eller inte. Man kör under 0,2 promille.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Var slutade jag i mitt förra försök att försöka beskriva utskottsmajoritetens beslut och förslag till lagtinget?
Ungefär här: Det finns en risk att det allmänna förebyggandet av rattonykterhet som brott försämras genom att man bagatelliserar påföljden för det
brottet, precis som föreslås för landskapsregeringen. Vid en promillegräns
mellan 0,2 och 0,49 ska man bara kunna påföras påföljden ordningsbot jämte
en registrering för eventuella kommande påföljder vid upprepning.
Behandlingen i utskottet och i samband med remissen så valde jag med
ganska stor inre bestämdhet att jag skulle gå in i behandlingen i utskottet utifrån fakta. Jag ville verkligen bedöma, via statistik och utsagor från experter,
vad som var det bästa för att råda bot på rattonykterhet i trafiken. Ingen av
oss kan förstås försvara att man bryter mot gällande regler och begår rattonykterhetsbrott. Grundpelarna är att rattonykterhet bekämpas bäst genom
att människor uppfattar påföljden och skammen att bli fast för brottet som
allvarligt. Det är ingenting som man vill råka ut för. Att riskera att rubba
människors inre bedömning genom att påföljden blir en ordningsbot, det är
en risk som vi inte är beredda att ta i det här sammanhanget. Det är allvarligt
att begå ett rattonykterhetsbrott därför ska påföljden vara ordentlig och detta
ska inte rubbas. Jämte detta är den kontrollfunktion som polisen bedriver,
risken att åka fast, en väldigt väsentlig del i hur man lyckas med bekämpande
av rattonykterhet.
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Det här blev vårt förslag och ställningstagande under behandlingen. Det
här har vi kommit fram till genom alla de höranden vi har haft i utskottet. Jag
vågar hävda att vi har erfarit att det finns ingen som har förespråkat att man
inför ordningsbot som straffpåföljd. Ni kan alla läsa vilka vi har hört i utskottet. Ingen har sagt att den här påföljden är bra. Tvärtom, alla sade att det här
ska man inte föredra. I rättvisans namn har många sagt att 0,2 promille
kunde vara en fungerande gräns, men inte att påföljden ska vara ordningsbot.
Det säger också landskapsregeringens egna tjänstemän som jobbar med trafiksäkerhetsfrågor och polisen.
Det är enbart landskapsregeringens representanter och de majoritets ledamöter som redan inför remissen och före behandlingen hade kompromisssat sig fram till ett ställningstagande som har förespråkat den här modellen.
Vi får konstatera att inte ens alla majoritetsledamöter förespråkar den majoritet som stöder landskapsregeringen.
Det finns ingen trafikforskare som har sagt att de stora lösningarna med
rattonykterhet och olycksstatistik i trafiken skulle finnas i hur man hanterar
de låga promillegränserna. Alla säger entydigt att de stora problemen ligger
hos de människor som förmodligen har andra personliga bekymmer i sitt liv,
kanske begår andra brott, och totalt struntar i de normer och regler som gäller när man begår upprepade grova rattonykterhetsbrott och råkar ut för
olyckor i samband med det. Trafiksäkerhetsexperter och forskare säger att
det är där som problemen ligger och där borde man sätta in åtgärderna.
Vi har med öppna ögon gått in i den här behandlingen. Vi har tagit ett
ställningstagande. Vi förespråkar inte ordningsbot som påföljd. Sedan finns
det olika åsikter i vår grupp om huruvida man skulle besluta i en situation där
det skulle komma ett så kallat rent förslag om att sänka promillegränsen från
0,5 till 0,2 promille med den straffpåföljd som motsvarar den nuvarande. Jag
är säker på att många i vår grupp skulle stöda ett sådant förslag eller om det
skulle komma en beredning i framtiden med ett sådant förslag. Jag hör förmodligen inte till dem, men kommer det ett sådant förslag så kommer jag
igen med öppna ögon att ta del av en sådan beredning. Omröstningen visade
ju vart det är på väg. Det här kanske blir en förklaring på varför vi tog den
ställning som vi tog.
Ltl Mika Nordberg, replik

Fru talman! Jag reagerade lite på vad ltl Mats Perämaa sade under sitt
anförande. När det gäller folks olika hållning i den här frågan och framförallt när det gäller ledamöternas hållning här i lagtingssalen så från
och med remissdebatten upplevde jag att det fanns en ganska klar uppdelning. Det fanns de som hade åsikten att detta var ett bra förslag eller
att det här var en kompromiss som de kunde leva med, och de fanns de
som hade en sådan inställning att det här var något som vi överhuvudtaget inte borde hålla på med.
Jag som har suttit med under finansutskottets behandling av ärendet
upplever att ingen, i desto större utsträckning, har ändrat sig utifrån utgångspunkten i remissdebatten. Mycket handlar de facto om tyckande,
känsla och omdöme när det gäller hur man bör agera i en sådan fråga.
Jag tror inte att fakta varken har påverkat den ena eller den andra. Det
är upp till var och en ledamot att avgöra vad som är rätt.
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Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag håller inte med. Det som ltl Nordberg beskriver för sin
egen del är förstås hans fria rätt till sin åsikt.
Den som har tagit del, och det tror jag också att ltl Nordberg har gjort,
av sammanfattningen av den utvärdering som gjordes i Sverige efter att
man ändrade promillegränsen kan tydligt läsa att det är svårt att dra en
bestämd slutsats vad sänkningen från 0,5 till 0,2 gjorde för olycksstatistiken. Precis som ltl Annette Holmberg sade tidigare så kan man hitta
faktorer som t.ex. konjunkturer som påverkar statistiken väldigt mycket.
Jag gick in i den här diskussionen för att ta del av statistiken. Statistiken
ger inte ett entydigt stöd för att sänka gränsen.
Ltl Mika Nordberg, replik

Tack, fru talman! Det är precis som med allt, det är svårt att med bestämdhet kunna säga någonting. Framförallt är det också svårt med det
här nya lagförslaget, som de facto är en kompromiss, att säga exakt hur
det kommer att utfalla. Det vet vi först efteråt när lagförslaget har varit i
kraft en tid.
Jag vill lyfta fram ett missförstånd. Det handlar just om graden av
brott och om det blir dagsböter för ett grövre brott och ordningsbot för
en förseelse. Det betyder andelen pengar som man ska erlägga för synderna. Det handlar inte om att polisen ska bortse från det läget brottet
utifrån straffskalan. Om man åker fast med alkohol i blodet och har kört
för fort så avskriver man inte alkoholpåverkan. Den pricken som är
tänkt att delas ut kommer fortfarande att delas ut, men bötesbeloppet
kommer att påverkas.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag har respekt för att ni i majoriteten redan inför remissen
av det här ärendet hade kommit fram till en kompromiss som ni står
väldigt starkt bakom och ni låter er inte påverkas av remissdebatten, utskottsbehandlingen eller hörandena heller. Det har jag respekt för, så
brukar det fungerar. Men vi i oppositionen har den friheten i våra roller
att vi kan göra det som vi uppfattar vara bäst för ålänningarna. Våra roller avviker på det här sättet.
Vad gäller påföljden och möjligheterna att beakta ordningsboten som
påföljd om man samtidigt begår ett brott som nu, enligt det här förslaget, är värre påföljdsmässigt där man kan få dagsböter för överhastighet,
så när vi har hört experter har jag erfarit att man inte kan föras in i det
här registret med den här påföljden. Jag tror att det är flera som har erfarit det under utskottsbehandlingen. Man kan inte få den här pricken.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Att påföljden skulle försvinna stämmer inte.
Jag kan läsa upp lagstiftningen, det är klart och tydligt. Kapitel två,
angående böter och straff, 3a §, Böter och ordningsbot: ”Om för två eller
flera brott på en gång ska dömas till böter av ordningsbot ska ett bötesstraff eller ett gemensamt bötesstraff höjt med 20 euro bestämmas.
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Bötesstraffet höjs dock inte om ordningsboten föreläggs för en gående
eller för en förare av ett motorlöst fordon.” Det är ganska klart hur man
hanterar dessa när man slår ihop dem. Om övriga paragrafer ska falla
bort i och med att man slår ihop dem så det är något nytt och främmande. Det har jag aldrig hört talats om tidigare. Det är uppenbarligen
en juridisk tvist som vi kanske inte kan lösa här.
Perämaa är så otroligt mycket emot den här smidigare versionen,
men hade det varit bättre att sätta fängelse och böter från 0,2 promille
istället för den här versionen?
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! För min egen personliga del så sade jag i mitt anförande att
jag är tveksam till en sänkning av 0,5 till 0,02 promille överhuvudtaget.
Det må väl vara svaret på den här frågan till ltl Mattsson.
Eftersom exporterna och trafikforskarna som vi har hört sade att problemen med rattonykterhet och med de olyckor som sker ligger inte hos
de människor som åker fast vid de låga promillegränserna. Problemen
ligger hos de människor som, oberoende av vilka regler vi än har, kanske
bryter mot alla normer i samhället. De har gjort livet till ett problem för
sig själva och för andra. Det här var i varje fall ett svar på frågan.
Vi har hört de mest högt uppsatta poliserna här på Åland i frågan gällande hur man väger ihop de här brotten. Dessvärre ltl Mattsson även
om jag har full respekt för er kunskap så väljer jag att lita mer på dem i
det här skedet.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Även lagberedningen har sett på det här och de kommer med lagframställningen. Det är inte bara jag personligen som anser
detta. Man ser tydligen det här på olika sätt.
Det är intressant med den negativa människosynen, man tror alltså
att alla de som nu åker fast för grovt rattfylleri är normlösa människor
som fullständigt har tappat kontrollen om sitt liv. Jag har en helt annan
bild av dem som har åkt ner i ett destruktivt förödande missbruk. Det
kan det vara de bästa människorna, normala, trevliga och vettiga samhällsmedborgare som på grund av missbruk har hamnat i en väldigt negativ spiral och sist och slutligen åker fast för rattfylleri. Att åka fast kan
för många vara räddningen från en total undergång. Den räddningen
kanske kan få vara redan vid 0,4 promille, om de råkar ha det den dagen. Jag tror inte att de alltid, varje gång de kör bil i fyllan, kör som
grova rattfyllerister.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Mats Perämaa, replik

Bästa ltl Mattsson, man kan ju tro så där och det låter sympatiskt när
det beskrivs så där. I Sverige har man gjort forskningar på detta och delat upp resultatet i tredjedelar. Det är människor som begår de riktigt
grova rattonykterhetsbrotten, människor i mitten och människor som
åker fast med en lägre skala. De som åker fast för grova rattfylleribrott
är alltför ofta människor som har problem i sina liv, de bryter mot nor-
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mer. Medan de andra som åker fast för överskridande av 0,2 promille
oftast är människor som begår tillfälliga brott och som normalt inte har
stora problem i sin vardag. Det är mera av misstagskaraktär. Forskningen ger stöd för att det finns en stor skillnad i det här. Människor med
stora problem begår grova rattonykterhetsbrott.
Talmannen
Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Om jag förstod ltl Perämaas anförande rätt så är han
orolig att bilförare som blåser mellan 0,2 och 0,5 promille ska skambeläggas. Med dagens lag så är det faktiskt en skam att åka dit för att rattfylla. Det är en skam som man absolut inte vill ha på sig. Det är bra att
det är på det sättet. Det gör att man förhindras, det är en säkerhetsspärr
som man absolut inte vill gå igenom. Nu sänker vi den spärren för det
kommer också att uppfattas som en skam att få en ordningsbot, speciellt
om man får två och då tappa körkortet.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag förstod kanske inte frågan inledningsvis. Men jag håller
helt med om det, jag var tydlig i mitt anförande när jag sade att det viktigaste verktyget för att förhindra rattonykterhet är just skammen och
risken för att åka fast.
Som lagstiftningen nu ligger så är risken att man kan påföras böter
och körförbud en ganska lång tid och man kan t.o.m. få fängelsestraff
om man går över gränsen på 0,5 promille. Skammen är viktig som prevention. Att samtidigt säga att det ska vara en skam om man åker fast
men att det räcker med att man betalar en ordningsbot, det är detta som
vi ifrågasätter. Vi menar att det här kan spela i en helt felaktig riktning
för att förhindra rattonykterhet.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Vi tycker i princip lika ltl Perämaa och jag. Det är ju
inte så att andra ska skambelägga. Det är så som man själv uppfattar
det, det är en skam för mig om jag åker dit för rattfylla. Det är jag själv
som skambelägger mig. Jag tycker att man inte ska skambelägga personer som har alkoholproblem. Det är en sjukdom och de behöver få hjälp.
Nu när vi sänker den gränsen, om vi gör det, så kommer vi att få en effekt som säkert efter några år går att mäta, dvs. att man dricker mindre
före man kör och det är bra.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Hur ska jag bemöta det här? Jag säger så här; det har pratats mycket om signaler. Jag tror att ltl Eliasson har använt det ordet
själv här tidigare i replikväxlingar. Vi ska signalera till invånarna att det
inte är acceptabelt att dricka öl eller vin och köra bil sedan. Då vill jag
slänga ur mig den här tanken; vilken signal sänder vi till människorna
när vi säger att rattonykterhet är något skamligt, det är allvarligt och
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man ska givetvis inte åka fast för det. Men samtidigt säger vi att som påföljd tycker vi ändå att man inte behöver riskera vare sig fängelse eller
dagsböter utan det räcker med en liten ordningsbot. Man sitter en stund
och väntar och sedan kan man köra iväg igen. Vilka signaler sänder
detta?
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Annette Holmberg-Jansson, replik

Talman! Jag vill bara tacka ltl Perämaa för klargörandet över hur majoriteten i utskottet resonerade.
När det gäller påföljden så är det precis så som ltl Perämaa framförde,
det var så som det framfördes i utskottet av professionella höranden. Nu
har vi två varianter som förs fram. En variant som förs fram här i salen
och en variant som fördes fram av experter i utskottet. Detta kanske bör
utredas lite närmare.
Ltl Mats Perämaa, replik

Jag finner det nästan besvärande om man med en snabb och politisk
diskussion mer eller mindre kan ogiltigförklara experternas utlåtanden
under utskottsbehandlingen. Experterna har berättat det här för utskottet och vi har sagt ganska tydligt vad vi har erfarit. Utskottssekreteraren
har skrivit ner utskottsmajoritetens åsikt i betänkandet av. Vi har en
mycket professionell utskottssekreterare. Vi har skrivit ner precis det
som vi har erfarit. Detta tycks nu undanröjas av några uppenbarligen väl
insatta, enligt de själva i varje fall, personer i de här frågorna. Det finner
jag lite besvärande.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Christian Beijar, replik

Fru talman! Som man ropar får man svar. Ltl Mats Perämaa bagatelliserar diskussionen angående promillehalten mellan 0,2 och 0,5 och säger
att trafikforskare påstår att det inte har någon större betydelse. Det är
helt felaktigt! De som jobbar med det här, medicinsk expertis, de är ju av
en helt annan åsikt och det har vi också diskuterat många gånger här i
lagtinget. Tänk på det. Hur ska det här samhället acceptera att folk har
ett sämre trafikomdöme och de har rätt att fortsätta att ha det så länge vi
har en gräns vid 0,5 promille. Det är inte moral utan det är frågan om ett
rättssamhälle.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det här är egentligen en väldigt viktig diskussion som inte
kommit fram så mycket. Visst visar forskningen att ens en förmåga när
man närmar sig 0,5 promille blir betydligt försämrad när man gör kliniska prov av förmågan. Det stämmer.
Men det som har förvånat mig är följden av det. Ett politiskt beslut
om att sänka promillehalten från 0,5 till 0,2 promille ger inte samma effekt i olycksstatistiken ute i verkliga livet. Det här måste man också beakta, det syns i den här utredningen.
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Jag förespråkar inte att man ska köra med 0,49 promille i blodet. När
vi har hört näringslivet här på Åland så har vi kunnat erfara att den nuvarande gränsen leder till att människor kanske dricker ett glas vin eller
en öl och sedan tar bilen och förmodligen blåser ganska nära noll. Men i
Sverige har 0,2 gränsen lett till precis noll. Det är egentligen det som är
det stora skillnaden.
Christian Beijar, replik

Fru talman! Det är ju det som är fördelen. Om man sänker promillehalten så omöjliggör man tanken på att dricka bara lite. Förhoppningsvis
ändras attityderna. Dem som ltl Mats Perämaa värnar om att faktiskt
borde få hjälp, de som har grova alkoholproblem, de kanske inte få de
problemen om man ser på längre sikt eftersom vi förändrar attityderna i
samhället.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Man kan förstås tro och hoppas på att ett sådant här beslut
skulle ha så långtgående konsekvenser i attityder och allmänt alkoholbruk. Men det finns inget stöd för att de förändringar som har skett
skulle ha lett just till de här sakerna. Man kan förstås önska och hoppas
på detta.
Jag menar ändå att vi inte kommer att lösa problemen med människors grava alkoholproblem genom sänkningen till 0,2. Vi kommer inte
att lösa problemen med de väldigt allvarliga trafikolyckor som ibland
dessvärre sker. Åtgärder som kan göras för att hjälpa människor som
har de här alkoholproblemen, begår grova brott och kör med väldigt
många promille, de åtgärderna måste vi hantera på ett annat sätt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Jag hör på ltl Perämaas resonemang vad gäller brottsrubriceringen och strafflagen att utskottet har hört ungefär samma saker
som vi hörde när det gällde ett betänkande som vi i social- och miljöutskottet lämnade 9.12.2014. Vi hade också hört att det hade varit problem
med brottsrubriceringen. I det här lagförslaget var det ändrat jämfört
med hur det var i meddelandet om missbruk och riskbruk som vi då behandlade. När man kommer till strafflagen så är det inte lika och det är
problematiskt.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det stämmer precis. Det fanns ett betänkande till och en utskottsbehandling till som stöder det som finans- och näringsutskottets
majoritet har sagt.
Jag har rätt mycket har redogjort för vad vi har erfarit under höranden. Som jag har uppfattat det under höranden så har polisen inte haft
någon politisk åsikt om gränsen 0,5 eller 0,2 utan bara fört fram sina
tvivel om denna påföljd i samband med den här sänkningen. Jag tycker
att det är viktigt att klargöra det.
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Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Ja, det betyder att ungefär motsvarande har behandlats i två utskott. Det borde finnas en stor kunskap om den här biten i
lagtinget.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Innan någonting annat kan föras till bevis så väljer jag för
min del att lita på experterna, även om jag har den allra största respekt
för förmågan och kompetensen hos lagtingskollegorna.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Göte Winé

Tack, fru talman! Vi diskuterar nu utskottets betänkande om sänkta promillegränser i trafiken.
Om vi börjar där vi är helt eniga; sänkningen av gränsen för grovt rattfylleri till 0,8 promille. Äntligen! Det har verkligen varit katastrof när man ser
på den gränsen. Grovt rattfylleri bör vara 0,8 promille och till och med lägre
än det.
Fru talman! Ålands socialdemokrater har flera gånger pratat för 0,2 promille som gräns för rattfylleri. Nuvarande minister och dåvarande lagtingsledamot Carina Aaltonen lade år 2010 en motion som lagtinget godkände. Att
socialdemokraterna vill se en sänkning från 0,5 till 0,2 är ingen nyhet. Det
har vi jobbat för en längre tid.
Det vi ser i debatten är att åsikterna är olika. Vi lyfter på hatten för minister Karlströms sätt att hantera den här lagen som inte ens är med i ministerns portfölj. Man tar lagen, för den vidare och driver den. Man ser också
möjligheten hur man ska komma fram mot målet. Där vill jag faktiskt ge min
stora respekt till minister Karlström. Det som minister Karlström gör är att
visa ledarskap, han ser möjligheter att nå målet att hitta lösningen på att få
den här promillesänkningen och uppnå annorlunda attityder i trafiken.
Fru talman! Jag vill inte tolka majoriteten i utskottet, men att dricka upp
till 0,5 promille, man dricker en, två och vissa kan dricka upp till tre öl för att
komma upp till 0,5. Är detta trafiksäkert?
Nu är det mycket prat om sättet med ordningsbot. Men det jag har hört i
debatten är att majoriteten i utskottet inte heller vill se en sänkning av 0,2
som ett alternativ rakt av. Jag upplever att det gäller attityden i trafiken.
Vi röstade just och jag tyckte att många vill se en attitydförändring i trafiken.
Personligen tyckte jag om det som ltl Åke Mattsson sade i remissdebatten
att vi behöver försöka hitta ett sätt att nå personer som har 0,3 och 0,4 promille och få bort dem ur trafiken. Nu har vi hittat ett sätt där vi är på väg genom den här förändringen. Jag har ett otroligt stort förtroende för ltl Åke
Mattsson och hans kunskaper i den här frågan.
Ni som vill ha kvar gränsen på 0,5 promille, anser ni att de som har 0,5
promille i blodet är säkra förare i trafiken? Är det tryggt att ha dem att köra
trafiken? Det är en fundering som jag gärna skulle vilja ha svar på.
Ltl Eklund sade att man inte når de man borde nå. Jag anser att med
denna lagförändring så når vid ett flertal som ligger och kör med 0,3-0,4
promille och inte ens vet om det för de har blivit så kallade vanedrickare.
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Dem når vi och det är jättebra att vi hjälper dem att öppna ögonen för sitt
drickande.
Fru talman! Man kan prata länge om detta. Man kan konstatera att en majoritet i utskottet vill tillåta att förare med 0,5 promille i sig kör. Är det så viktigt med det där extra glaset vin eller den där ölen?
Vi socialdemokrater vill ha en tryggare och säkrare trafik och det gör vi
med lagstiftning. Vi ser en sänkning till 0,2 promille som en åtgärd till attitydförändring i trafiken. Det här är för oss en viktig del. Jag hoppas nu att vi
gå vidare och framförallt får jobba med att få en tryggare och säkrare trafik.
Tack.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Ltl Winé frågade om jag vill att man ska köra i trafiken
med 0,5 promille i blodet. Svaret är nej. Ansvarsfulla personer kör inte i
trafiken med 0,5 promille, de kör heller inte med 0,2 promille. Det är
svaret på frågan.
Förslaget att sänka till 0,2 promille har jag många gånger förklarat att
är signalpolitik utan verkan. Det är svaret. Det ger merkostnader för polisen, det ger merarbete och det kan ge negativa effekter för näringslivet.
Jag tycker att det kan vara okej att ta ett glas vin eller ett glas öl till maten och efter en stund köra. Det tycker jag att är rimligt. Signalen med
detta är utan verkan för trafikolyckor och det visar också statistiken. Statistiken ger inte entydigt det svar som Winé tror att han har.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Min fråga var; ni som vill ha kvar 0,5 promille, anser
ni att de är säkra förare i trafiken? Det var min fråga. Det var en liten
omändring som ltl Petri Carlsson svarade på i sin replik.
Det verkar som om ltl Petri Carlsson har ändrat sig. Han vill inte heller ha förare i trafiken med 0,2 promille.
Det är signalpolitik utan verkan sade ltl Carlsson. Jag har ett visst
minne från en insändare i våras där ltl Carlsson tillsammans med en
annan ledamot från partiet klart och tydligt gick emot en sänkning. De
ville inte ha en sänkning, man var emot en sänkning för att man skulle
få dricka och köra bil.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Nej, jag är inte för en sänkning av den anledningen
som jag sade i förra replikväxlingen. Det kommer inte att ha någon effekt, det kostar mera pengar och det ger merarbete för polisen utan att
det egentligen har någon verkan på olycksstatistiken. Det är mitt svar.
Vare sig gränsen på 0,5 eller 0,2 kommer att resultera i att det ändras på
något sätt. Det här är alltså signalpolitik utan verkan. Ansvarsfulla personer kör inte med 0,5 promille, de kör heller inte med 0,2 promille, vilket jag tror att ltl Winé vill ha. Vill ltl Winé att man kör med 0,2 promille
i sig? Vill ltl Winé att man dricker ett par glas vin och kör bil? Det är vad
0,2 promille betyder.
Ltl Göte Winé, replik

Jag får inte riktigt ihop det när ltl Carlsson sade att det inte blir någon
effekt av det här. Enligt mig är den här lagstiftningen klart och tydligt
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normgivande. Alkohol och bilkörning hör inte ihop därför sänker man
gränsen. Vi har hört i tidigare replikskiften vilken effekt den här sänkningen ger. Man vet bland annat att attityderna ändras. En ledamot relaterade till Sverige och nämnde att där har rattfylleriet gått ner. Men i
Finland har vi ju gränsen på 0,5 promille så man kan inte jämföra. Därför måste vi titta på var man har gjort förändringen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Det börjar bli ganska tomt på olika argument och inriktningar för och emot.
Jag ska börja med det som utskottet nämnde om hörandet. Man har diskuterat förhållandet mellan ordningsbot och dagsböter. Jag delar ltl Perämaas
åsikt och det som ltl Annette Holmberg-Jansson sade i en replik. Den information som vi i utskottet fick var att om en förare ser att han hamnar i en
poliskontroll och är rädd för att han kanske har druckit för mycket alkohol så
gäller det att trampa på basen och köra förbi då man vet att dagsböter går
före ordningsbot. I replikskiften här hävdar en del att detta inte gäller, så att
det brott som gäller rattonykterheten ligger också till grund för ordningsbot
och dagsböter med. Men den informationen fick inte vi i utskottet. När vi
skrev vårt betänkande så satt minoriteten med. Man brukar alltid ha åsikter
om majoriteten skriver något fel, man brukar gå in och rätta. Det var ingen
som opponerade sig mot de här skrivningarna. Vi har en väldigt duktig utskottssekreterare som också sitter med och lyssnar och han borde också ha
reagerat om vi var på väg att skriva någonting felaktigt i utskottsbetänkandet.
Nu kommer andra tolkningar fram här. Det visar ju på oklarheter i lagframställningen. Det kan inte vara på det här viset att man nu i debatten, när
landskapsregeringens förslag ligger till grund, börjar argumentera för att vi
har gjort feltolkningar. Jag vidhåller det jag har hört. Jag minns att det var
precis som ltl Perämaa och ltl Annette Holmberg-Jansson sade tidigare här.
Den information som låg till grund för oss och mitt ställningstagande var att
den här olyckliga omständigheten kan inträda. En smart bilförare kan
kringgå en prickning och en ordningsbot om man gasar på lite.
Nu har det varit mycket om att vi som hävdar att man fortfarande ska ha
kvar gränsen på 0,5 promille är någon sorts förespråkare för att man ska köra
rattonykter. Det är inte alls på det viset! Mitt ställningstagande är, som jag
kanske sade i en replik här, att om jag blir bjuden på en middag och tar ett
glas vin så tycker jag inte man ska utsättas för den risken. Kanske jag klarar
mig under 0,2 eller 0,21, men det finns människor som är svagare och mer
mottaglig för alkohol och hamnar på 0,21 promille och då ska man skuldbeläggas och hamna på en ordningsbot.
Jag har mera förtroende för det åländska folket och de som kör bil än vad
majoriteten har här. Jag tror att de flesta resonerar som så att ett glas vin eller en öl kan man dricka och det påverkar inte dina köregenskaper överhuvudtaget. Men nu vill man istället straffbelägga nästan alla för att man tar ett
glas vin till maten. Man anses som alkoholist eller missbrukare.
Ytterligare en sak som också har kommit fram i de olika rapporterna, vilket
också har nämnts, det är vilka personer som är problemet. Polisen säger själv
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i tidningarna att man inte når dem som är problemet och de som är faran i
trafiken. Det enda det här resulterar i är en ökad administration och mera resurser till polisen för att man ska följa upp den här lagen.
När vi behandlar budgeten här så vet vi att vi inte brukar vara så väldigt
givmilda till polisen utan vi försöker att hålla budgeten och även ge förslag på
nedprutningar för att det är för stora kostnader. Men här skapar vi en merkostnad och en uppföljning. Alla som får ordningsbot ska registreras så att
polisen vet nästa gång när man hamnar i en poliskontroll om man har en
prickning sedan tidigare. Detta underlättar ju inte polisens arbete, inte ett
dugg. Det förtar ju resurser från annan polisverksamhet. Enligt mig är det här
ett slag i luften.
Vi var alla eniga i utskottet om att grovt rattfylleri ska sänkas från 1,2 till
0,8 promille. Jag vet att min partikollega Anders Eriksson hade ett inlägg i
debatten men det var inte förankrat i partiet. Ltl Anders Eriksson sade då att
egentligen borde gränsen vara 0,5 promille punkt och slut, inte några mera
gränser! Då skulle det vara lätt att administrera och hålla reda på. Allt som
går över 0,5 promille skulle vara grovt rattfylleri.
Jag kanske inte delar den åsikten men i och för sig är det inte något dumt
förslag.
Det behövs en attitydförändring överhuvudtaget angående alkoholkonsumtion. Det är ett problem när det finns sådana som konstant kör rattfulla
och grovt rattfulla. Det stora problemet gäller människors hantering av alkohol i samhället. Det kanske är allvarligare att man har ökat alkoholkonsumtionen i förhållande till tidigare. Det är kanske ingen som tänker på att man
sitter hemma och dricker några glas vin eller några glas öl med barnen runtomkring. Man tänker inte på vilken uppfattning barnen får. Det tror jag att
är ett allvarligare problem. Hur man sedan ska åtgärda dem som är det stora
problemet, de grova rattfylleristerna, så det är ju ingen som kommit på en bra
lösning ännu.
Under debatten nämnde utskottsordförande att olycksstatistiken har
minskat med 8 procent, men det berodde inte bara på alkoholen. En tredjedel
av den minskningen antas bero på att unga bilförare kör mindre bil på grund
av lågkonjunkturen. Man kan jag använda statistik hur som helst, men man
ska också berätta hela sanningen och inte bara den del man vill framhäva.
Jag har inte så mycket mera att tillägga i den här debatten, den är väl
ganska klar, det finns ett klart ställningstagande från olika håll här. Jag
kommer inte att ändra mig på grund av de argument som har lagts fram här
framförallt inte med det lagförslag som ligger till grund. Det är ett luddigt lagförslag, det är en kompromiss mellan tre olika partier och kompromisser i
sådana här fall är aldrig bra.
Enligt utskottets förslag så föreslår jag ett förkastade av det andra lagförslaget.
Jag slutar här för jag ids inte dra ut på debatten med att argumentera mera
för ställningstagandet är taget. Tack.
Ltl Åke Mattsson, replik

Jag tycker att man i talarstolen måste ha lite gränser i sitt raljerande i
sådana här frågor och vara lite måttligare än vad Ålands Framtid är just
nu. Jag tycker att man går lite onödigt långt faktiskt. Man uppmanar i
princip folk att gasa på och köra förbi en poliskontroll så klarar man sig
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bättre än om man stannar. Hur många brott bryter man emot då? Det
är grov vårdslöshet i trafiken med mera. Lite eftertänksam måste man
väl vara med vad man säger. Dessutom hävdar man att polisen har sagt
att i fortsättningen gasar man igenom poliskontrollerna för då åker man
bara fast för fortkörningen och man slipper prickning för rattfylleri. Men
det är betydligt grövre förseelse att gasa förbi. Där har vi grov vårdslöshet i trafiken, smitning med mera som man kan rada upp.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Brage Eklund, replik

Bästa ltl Åke Mattsson! Jag tror inte att jag raljerar mer än någon annan
i det här fallet. Jag tog upp ett exempel på hur man kan göra om man är
lite smart och kan tänka. Jag har inte sagt att polisen har uppmanat till
det här. Det har ju kommit fram att det här kan hända om man inte har
respekt för polisen och stannar när man blir in vinkad. Det var ett exempel på vad som kan hända. Det här raljerande tror jag att Åke Mattsson hjälper till med lika mycket.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Vad jag menar med raljera är när man ger exempel
och säger ”om man är smart”, om man är smart så kan smita igenom en
trafikkontroll och komma undan på det här sättet. Men då gör man sig
skyldig till en massa andra brott. I den här debatten finns det inte några
gränser för hur man ska komma åt att slå sönder den här rattfyllerisaken. De få gånger det händer att någon kört för fort, men jag tror inte att
det kommer att hända, så borde polisen kunna sätta fast dem för grov
vårdslöshet i trafiken om de kör både berusade med 0,4 och för fort. Det
finns andra medel för att komma vidare med det här.
Att skuldbelägga folk som tar ett glas sysslar vi inte heller med. Det är
fullständigt okej att dricka vin och öl, men man ska ha nyktra zoner.
Man dricker alkohol på vissa ställen, man roar sig och på andra ställen
är det helnyktert.
Ltl Brage Eklund, replik

De exempel som jag gav är verkliga möjligheter som ges. Jag vet inte
varför man ska sticka under stol och försöka dölja det. Det kan hända.
Ltl Mattsson säger att det inte kommer att hända, vad har han för underlag till det? Ltl Mattsons tolkning är att det inte kommer att hända.
Det kan visst hända. Flera tycker och tror här, men håll er till sanningen
i sådant fall. Har man underlag för det man säger?
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Igge Holmberg, replik

Tack, fru talman! Vi som vill ha en attitydförändring kallar inte människor för alkoholister. Idén är att få människor att fundera på om de
verkligen behöver dricka den där enda flaskan öl eller det enda glaset
vin. Som son till en alkoholist så vet jag att det handlar om betydligt mer
än 2-3 glas då och då.
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Jag håller med mina kamrater, jag skulle hellre ha gränsen på 0,2 för
rattfylleri punkt! Men tillsvidare går jag på regeringens linje för jag har
sett vilket resultat alkoholintag och bilkörning tillsammans kan ge. Jag
tycker definitivt att trafiken ska vara en helnykter zon.
Ltl Brage Eklund, replik

Vi kan konstatera att vi har olika åsikter. Om en förare dricker mer än
ett glas vin eller en öl då anser jag att man har ett missbruksproblem och
då borde man få hjälp. Här borde man vidta åtgärder istället för att ge
straffböter eller ta körkortet, men man borde också få hjälp för missbruket.
I debatten nämndes att man testade här i lagtinget hur mycket man
tålde innan man kom upp i 0,5 promille. En vanlig sund tänkande människa sätter sig inte bakom ratten när man har druckit 2, 3 eller 4 öl.
Vem gör på det viset om man har ett sunt tänkande? Då har man ett alkoholproblem, ett missbrukarproblem och då ska man vidta andra åtgärder.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Var och en står för sina attityder till folk. Jag har svårt att
tro att det finns folk som är så funtade att de för att undvika böter för
rattfylleriförseelse istället kör för fort och smiter undan. Det är en helt
hypotetisk situation. Vem i hela friden gör på det viset?
Om de som åker fast för grov rattfylla har problem med spriten, eller
snarare problem med att vara utan, det tror jag däremot att man i
många fall kan utläsa och därför finns också instrument för dem. Men
det är lite sent när det har gått så långt att man kör grovt rattfull. Därför
är det bra att i ett tidigt skede, i början av sin ”karriär” till alkoholist, får
en näsbränna när man åker fast. Sjukdomsbilden är ofta så att det inte
sker över en natt, utan det utvecklas under en längre tid. Åker man fast
tidigt när sjukdomen är lindrigt utvecklad så är det bra. Jag tror att det
här verkligen kan motverka grov rattfylla på sikt.
Ltl Brage Eklund, replik

Det kan inte jag svara på för jag är inte någon expert. Ltl Sundman sade
att han ”tror att man inte är så funtad” att man gasar på när man ser att
man håller på att åka fast. Jag kan inte säga det, men inte kan ltl Sundman tala för det heller, att det inte fungerar på det viset. Här använder
man uttrycken igen; man tror och man tycker. Verkligheten är en helt
annan när en person sitter vid ratten och ser att man riskerar att åka
fast, då kanske inte hjärnan fungerar som den ska.
Ltl Danne Sundman, replik

Nej, precis fru talman, särskilt om man har över 0,2 promille så fungerar inte hjärnan riktigt. Därför vill vi sänka gränsen till 0,2 och säga att
det är ett brott att ha mellan 0,2 och 0,5 promille, det är en viktig aspekt
som ltl Eklund har där. Tack för det.
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Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Det här lagförslaget ger möjlighet för en förare att
köra med 0,2-0,5 promille i sig. Det enda som händer är att man får en
ordningsbot, det händer ingenting annat. Då borde man ha varit ärligare
och satt gränsen där man ska ha den punkt och slut!
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Annette Holmberg-Jansson

Talman! Efter en lång och rätt uttömmande debatt under våren om promillegränsen gräns i vår lagstiftning så är det nog inte någon i salen som är förvånade över hur jag röstade i utskottet gällande den här frågan. Jag hävdar fortsättningsvis att det är fel väg att gå att införa detta lagförslag och tycker att de
lagstiftningsresurser som finns i landskapsregeringen kunde sättas på mer
akuta saker, på saker som inte fungerar. Det finns många lagstiftnings områden som fortfarande är mycket eftersatta och som kräver mycket resurser.
Sådana är bl.a. äldreomsorgslagen och även den haltande socialvårdslagen.
Dessutom tror 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 bra i vårt samhälle.
Jag tänker inte föra fram flera argument om varför jag tycker som jag tycker. Trots många höranden i utskottet anser jag ännu att jag inte fått tillräcklig
fakta som styrker förändringen av promillegränsen. Jag saknar fakta som
styrker att det verkligen gör skillnad rent konkret i antal olyckor i trafiken vid
en sänkning från 0,5 till 0,2. Därför vill jag se att den nuvarande gränsen på
0,5 promille hålls kvar som den är och att ingen förändring sker mot hur det
är idag.
Många av de som åkte fast på våra vägar med höga promillehalter är väldigt unga förare. Jag tycker att man istället bör fundera på om man kunde ha
hårdare regelverk när de gäller de unga bilisterna. I några länder i Europa har
man redan gått inför det. De har infört nolltolerans de första två åren du har
körkort. Det är ändå så att unga och speciellt unga män är farligast i trafiken
enligt statistiken.
Vi borde fundera på hur vi kan hjälpa dem som åker fast med de riktigt
höga promillehalterna gränserna. Har samhället tillräckligt med resurser för
att hjälpa dem? Vad händer idag om man kör med 2,0 promille och åker fast?
Vilken hjälp får man? Räcker alkohol- och drogmottagningens resurser? Om
man har de här promillehalterna så har man oftast problem med alkoholen.
När jag har frågat alkoholister om det skulle spela någon roll för dem vilken
alkoholpromillegräns som skulle gälla för att hindra dem från att köra bil i
det skick de är i så svarade de; aldrig!
Vi behöver sätta alla resurser vi har på den grupp som notoriskt kör stupfulla. De som någon gång kört och åkt fast en gång för rattfylla är en mycket
liten del i statistiken.
Prioriterar vi rätt nu då? Vad gör vi från samhället idag, hur hjälper vi
dem? Sätt alla resurser där de behövs, inte på det som idag fungerar bra.
Vi ålänningar har en väldigt stark inställning mot alkohol i trafiken. Att
köra för fort, prata i mobiltelefonen och texta på mobiltelefonen är inte alls
lika förbjudet utan mer tillåtande i vårt samhälle än alkohol och trafik. Ja,
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man kan lagstadga om allt men varför inte börja där det gör en ordentlig
skillnad till det bättre. En bättring är att man sänker till 0,8 för grovt rattfylleri, det gör en stor skillnad från 1,2 till 0,8 promille.
Talman! Sist och slutligen är promillegränsen en politisk fråga.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Ltl Annette Holmberg-Jansson och jag har debatterat
den här frågan mycket.
Nolltolerans var ett nytt inlägg, det har man satt in i vissa europeiska
länder. Problemet med nolltolerans är att det kan räcka med att man har
ätit päron eller någonting annat så kan det visa utslag. Därför tycker jag
att förslaget som landskapsregeringen har lagt är ganska genialiskt.
Det handlar om tidiga insatser och få tag i dem som dricker och börjar
få missbruksproblem. Ju tidigare vi får tag i dem och ju tidigare vi kan
hjälpa dem det är då vi kan stävja det här problemet. När de är uppe i de
promillehalter som ledamoten lyfte fram då krävs det andra insatser.
Med den här lagstiftningen kan vi stöda och hjälpa sådana personer som
är på väg dit.
Annette Holmberg-Jansson, replik

Tack, talman! Som jag har förstått det så fungerar det bra i Tyskland och
Holland att ha nolltolerans för de unga förarna. Det är män, 18-24 år,
som är farligast i trafiken.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Nu råkar det sig så att min familj kommer från Wien
där de har ett sådant system. Det har faktiskt visat sig att det inte är så
enkelt med 0,0 promille eftersom läkemedel och annat kan påverka.
Däremot anser jag att den här normgivande lagstiftningen som en sådan åtgärd absolut är jättebra.
Annette Holmberg-Jansson, replik

Som sagt, ltl Kemetter och jag har diskuterat det här tidigare. Det står
ganska klart hur vi tycker. Vi tycker olika i den här frågan och det gör
många i vårt samhälle. Den här frågan delar samhället i två delar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Jag respekterar ltl Holmberg-Janssons åsikter. Vi har
alla vår åsikt och den har vi rätt att ha. Jag delar inte ltl HolmbergJanssons ståndpunkter.
Ltl Holmberg-Jansson pratade om ungdomar och en gräns på nolltolerans. Har ltl Holmberg-Jansson reflekterat över varför man har satt
gränsen ända ner till noll för ungdomar?
Annette Holmberg-Jansson, replik

För de äldre förarna är gränsen fortfarande 0,5 promille, men för de
unga förarna är gränsen 0,0 promille.
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Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Ja, jag vet det. Men jag undrade över om ltl HolmbergJansson har reflekterat över varför man har satt gränsen till 0,0 för de
yngre? Det måste finnas en anledning till det som man kan fundera
över.
Annette Holmberg-Jansson, replik

Absolut, men det är ganska intressant att t.ex. i USA, där de har en gräns
på 0,8 promille, där har de kommit fram till att det är farligare att pilla
på mobiltelefonen, på bilradion, ändra på värmereglaget eller något annat reglage i bilen än några få tiondels promille. Om vi tänker på oss
själva, hur tillåtande är vi om någon kör för fort? Hur tillåtande är vi när
någon pratar i mobiltelefonen? Det är också förbjudet, men det är minst
lika farligt som att köra med 0,2 promille.
Ltl Eliasson och jag har olika åsikter i det här ärendet och jag respekterar det också.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torbjörn Eliasson

Tack, fru talman! Tack för den respekten, ltl Holmberg-Jansson.
Visst, det finns mycket som är farligt. Det är farligt att prata i mobiltelefon
och det finns många som är farligare än att sitta i en bil. Men det gör det inte
mindre farligt att exempelvis ha 0,49 i blodet och köra bil.
Fru talman! Jag grundar mitt anförande på en jämförelse som kanske förhoppningsvis kan leda till eftertanke.
I remissen av det här lagförslaget jämförde jag en pilot och en bilförare.
Båda har ett stort ansvar över andra människors liv. Piloten kan ha flera
hundra passagerare i sitt flygplan och bilförararen har också passagerare plus
alla medtrafikanter. Jag undrade vem som skulle känna sig trygg med ett
flygbolag som har 0,5 promille som gräns för sina piloter? Jag skulle aldrig
flyga med ett sådant bolag.
När det gäller piloter, då vill vi nog att det ska vara noll som gäller! Eller
hur? Är det någon här i salen som tycker att gränsen 0,5 promille är okej för
en pilot, så begär replik och berätta! Om inte så uppfattar jag det så att ingen
lagtingsledamot vill ta risken att flyga med en pilot som blåser 0,49 promille.
Men, bästa kolleger, sådana bilförare möter vi på vägen med nu gällande
lag. Är det verkligen så att de som vill hålla kvar gränsen 0,5 är beredda att
själva åka med en bilförare som blåser 0,49? Skulle det kännas det okej?
Fru talman! Så här påverkas vi av alkohol enligt Motormännens helnykterhetsförbunds hemsida: ”Vid 0,3 promille: Brist på koncentration och försämrad förmåga att klara av fina manövrar och små riktningsändringar.
Vid 0,4 promille: Försämrad bedömning av perifera synfältet. Trafikljus
noteras ej. Dålig avståndsbedömning. Försämrad iakttagelseförmåga.
Vid 0,5 promille: Minskad precision i rörelser. Upprymdhet. Värmekänsla. Psykiska spänningstillstånd släpper.”
Visst är det självklart att en bilförare, precis som en pilot, ska vara helt
nykter. Det anser också de flesta jag talat med. Därför ska vi anta det här lagförslaget. Det ger oss en tryggare trafik på vägarna. Attityderna kommer att
förändras. Signalen är att vi inte längre accepterar salongsberusning i bilen.
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Vi kommer att få ny intressant statistik i gränszonen 0,2-0,5 promille. Potentiella riskförare måste lämna bilen och betala ordningsbot istället för att köra
vidare och eventuellt orsaka tillbud och olyckor. Ingen vill hamna i den statistiken så effekten blir en nyktrare syn på kombinationen alkohol och bilkörning.
Och, fru talman, jag är övertygad om att liv kommer att sparas om Ålands
lagting är klokt nog att införa de nya begränsningarna. Tack för ordet!
Vtm Viveka Eriksson

Jag är helt för en sänkning av promillegränsen från 0,49 till 0,2 promille. Det
har jag varit länge. Jag tycker helt enkelt inte att man ska dricka sprit och
köra bil. Det är så enkelt.
Trafiksituationer kan ofta vara direkt farliga för människor. Man behöver
ha all sin uppmärksamhet på det man gör, man måste vara vaken och klar.
När vi ger oss in i olika trafiksituationer så utsätter vi både oss själva och
andra människor för faror om vi hamnar i ett tillbud eller i en olycka. Därför
tycker jag helt enkelt att man inte ska dricka sprit och köra bil.
Däremot stöder jag inte landskapsregeringens lagförslag. Jag tycker att
man har åstadkommit en dålig kompromiss genom att man har valt att inte
gå hela vägen och sänka promillegränsen till 0,2 och tillämpa normalt vedertagen rättspraxis och gällande straffsatser.
När lag- och kulturutskottet presenterade sin lag angående möjligheter att
dricka sprit i parker då hade man gjort en bra kompromiss och faktiskt vägt
samman för- och nackdelar. Den lagen är möjlig att tillämpa.
Men vi ser problematik med följderna av den här lagen när den ska börja
tillämpas.
Det har varnats från polisen, rättsväsendet och från olika experter att det
här blir komplicerat att tillämpa. Det kommer att ge upphov till mer registrering, uppföljning och nya system för att ha kontroll på dem som en gång har
syndat.
Man ska kunna köra och bli stoppad av polisen och sedan lämna bilen, så
då är man inte så stor syndare, men man är ändå en syndare. Hela straffsystemet blir ju satt ur spel.
Min tanke, och jag pratar för väldigt många liberaler som tänker som jag,
är att vi sänker promillegränsen och gör det inom befintliga ramar. Alternativet är att hålla kvar gränsen på 0,49 promille. Jag vill inte ha sådana här egna
konstruktioner.
Ledamöter i lagtinget! Jag föreslår en kläm som uppmanar landskapsregeringen att ta nya tag och återkomma med en sänkning, en lag där man renodlat sänker promillegränsen, på riktigt. Det är också därför som jag inte kan
stöda dessa åtgärder som blir följden av den här lagframställningen och därför röstade jag med utskottet om att förkasta det.
Jag kommer i andra behandlingen att lägga fram mitt klämförslag. Jag vet
att det är många andra som också vill att vi renodlat ska gå in för en sänkning
av promillegränsningen. Tack.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Föga förvånande stöder jag vtm Erikssons resonemang. Det har
inte någonting med moralpanik att göra. Jag tycker inte man ska köra i
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trafiken när man är påverkad. Jag stöder Eriksons förslag och jag kommer att rösta för att man tar fram en renodlad lagstiftning.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Vad bra! När jag lägger fram det här i andra behandling så
kommer åtminstone ltl Katrin Sjögren att stöda min kläm.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter

Tack, fru talman! Det här är en viktig debatt. Det är glädjande att många har
valt att debattera. När man gör en sådan här förändring i en viktig normgivande lag ska det diskuteras och ältas fast det ibland upplevs som vi håller på
hemskt länge. Det är mycket bra att vi gör det.
Skulle jag ensam få bestämma så skulle jag gärna också sänka till 0,2 och
ha en alldeles renodlad lagstiftning, som liberalerna nu föreslår, men det
finns inte en majoritet för ett sådant förslag. Om man vill lyckas i politiken så
måste man kunna kompromissa och man måste också kunna hitta någon
form av majoritet för att gå framåt. Därför kommer jag att stöda landskapsregeringens förslag. Landskapsregeringen har hittat en kompromiss som jag
nästan är övertygad om att en majoritet kommer att kunna stöda. Det är ett
steg i rätt riktning. Vi får resultat vad gäller normgivande lag. Vi tar ett tydligt
ställningstagande och förmedlar ett klart budskap – alkohol och bilkörning
hör inte ihop! Jag vill vara med och förändra attityder, inställningar och
framförallt alkoholkulturen. Idag upplever vi att vi har rätt att ta ett glas vin
eller en öl till maten fast man har bil. Denna rätt, som många inte kan begränsa till en liten mellanöl vid sidan om maten, är något som i förlängningen
kan vara farlig och den är inte försvarbar. Därför är den här kompromissen
rätt steg framåt så att vi skapar en förändring och sunda attityder till barn
och unga i samhället. Vuxna och föräldrar behöver föregå med gott exempel
och med sina handlingar visa vägen.
I de hem här där man inte tillåter alkohol till minderåriga, betyder inte att
de ungdomarna inte någon gång dricker. Det betyder att de ungdomar som
kommer från hem där man inte erbjuder alkohol dricker sig mycket, mycket
mera sällan fulla. Det tyder på att tidiga insatser påverkar och alkoholism
förhindras. Därför har vi varit så stränga. Sverige har en stor kampanj och
man ser att man faktiskt inte ska bjuda alkohol åt sina minderåriga barn.
Man ska med sitt beteende visa vad som är rätt och fel.
Därför är den här kompromissen ett tydligt ställningstagande om vad vi
vill. Ingen fråntas rätten att ta ett glas vin eller en öl till maten. Vi behöver
bara lära oss att om vi gör det så tar vi inte bilen hem. Det är frågan om att
skapa normer och ett nytt beteendemönster. En sådan process är jag mycket
glad för att få vara med om.
Olycksrisken ökar betydligt från 0,35 promille. Om barnen skriker i bilen,
någon ringer på mobiltelefonen eller det ska bytas kanal i radion så förstår vi
att olycksrisken med många faktorer ökar. Har man då ett moment borta,
promillehalten, så minskar olycksrisken sannolikt, vilket vi vill åt.
Blandanvändning blir allt vanligare. Man använder alkohol, läkemedel och
droger i kombination. Den här kombinationen är mycket farlig i trafiken. Den
påverkar en människa på ett helt annat sätt. En mindre mängd alkohol,
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kanske det ena glaset vin, kan märkbart förminska förarens körförmåga och
därmed ökar olycksrisken.
En sänkning av promillegränsen till 0,2 promille skulle göra det lättare för
polisen och myndigheterna att ingripa gällande blandbruk och dess risker.
När man blir fast för 0,2 och måste man börja diskutera vad det beror på för
man drack bara ett glas vin. Vilka mediciner äter du? Jag tar lugnande piller.
Då kanske man kan börja en ny diskussion och det sätter vissa tankar i individens huvud; vilken väg är jag på väg att gå? De tidiga insatserna är absolut
A och O.
Ltl Holmberg-Jansson lyfte också fram en viktig fråga. Det gäller de unga
pojkarna som ofta testar och provar sig fram. Eftersom vår kollektivtrafik är
så pass dålig så tycker jag att användningen av moppebilar ökar. Vi har riktigt
unga förare ute och kör med den tunga trafiken på gatorna. Vi vet också att
ungdomar på Åland dricker. Det här är någonting som är normgivande. Om
vi som föräldrar inte dricker någonting när vi sätter oss en i bil så då kanske
också våra unga pojkar och flickor, som kör mopedbilar hem från festen, inte
ens funderar på den där klunken öl som erbjuds.
I Sverige och i Norge sänkte man promillegränsen till 0,2 promille och statistiken visar att antalet trafikolyckor och dödsolyckor minskade. Vi har debatterat statistik. Det här är sådan statistik som jag har hittat och forskat
fram. Olyckorna som beror på rattfylleri har minskat.
Ungefär hälften av förarna i rattfylleridödsolyckorna är ungdomar. Det är
också A och O om vi kan stävja där, men det har också att göra med hastigheter.
Tyvärr har vi sett en trend, det visar också den här forskningen, att allt fler
ungdomar uppger att de kör efter att de har druckit alkohol. I debatten kom
det fram att vi har ganska lätt tillgång till alkohol. Vi har en annan alkoholkultur på Åland i och med att vi har taxfree och taxfreebåtarna. Därför är jag
jättestolt över att landskapsregeringen nu har kommit så här långt. Jag vill
tacka ministern för arbetet med att ta fram det här. Tack.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Ltl Kemetter och jag har samma mål. Vi har ganska mycket
samma argument för det här målet. För min del har det dock varit absolut mycket svårt att ta den här framställningen pga. tillämpningen. När
vi stiftar lagar i den här salen då ska vi lyssna på expertisen, vi ska lyssna
på dem som tillämpar lagarna när de träder ikraft. Vi vet vad experterna
säger om den här lagen; den är inte bra. Det blir inte bra med nya kontroller, nya mätare och nya registreringar. Idag har det även diskuterats
om detta också leder till att man lite bagatelliserar brottet, som jag fortsättningsvis tycker att det är för man ska inte köra bil och dricka sprit.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Vi är av samma åsikt. För mig personligen handlar det
om ett övervägande. Vi har de här nackdelarna, men vilka fördelar har
vi? För mig vägar de fördelar som vi får med den här lagstiftningen
mera. Vi får ett direkt trendbyte, vi skapar diskussion och vi skapar
normgivande diskussioner i hemmen. Det uppstår problem ja, men jag
anser att de problemen garanterat kan lösas på något sätt. Det positiva
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med den här lagen är mycket, mycket större för samhället och för våra
unga.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Det är detta som är så svårt att förstå. När vi lagstiftar så ska vi
inte bygga problem för dem som ska tillämpa lagarna. När det finns väldigt enkla lösningar så borde vi väl gå på de enkla lösningarna direkt och
inte ta sådana här kringelikrokar. Jag vet hur det är när man måste
kompromissa för att komma vidare, men i det här fallet tycker jag faktiskt att det är en synnerligen dålig kompromiss.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Socialdemokraterna skulle nog gärna också ha tagit
den enkla lösningen direkt. Men har man inte en majoritet så istället för
att leva ytterligare fyra år eller längre med en lagstiftning där folk faktiskt kör med 0,49 promille så ansåg vi att kompromissen absolut är det
första steget som måste tas. Sedan kan man säkert se över den här lagstiftningen framöver. Det här är ett steg på vägen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Annette Holmberg-Jansson, replik

Tack, talman! Jag har en fråga till ltl Kemetter. Tror ni verkligen att
sänkningen till 0,2 promille gör att de som kör på vägarna med höga
promillehalter sluta köra bil? Tror inte ltl Kemetter att det redan är de
som är skötsamma och som inte kör onyktra som sedan struntar i att ta
ett glas vin? Det kommer inte att göra någon skillnad överhuvudtaget i
olycksfallsstatistiken. England, som har en gräns på 0,8 promille, har
lika låg dödsfallsstatistik som Sverige, som har en gräns på 0,2 promille.
Ltl Sara Kemetter, replik

Jag tror inte att det kommer att påverka dem som har höga promillehalter och kör bil. De som har riktigt höga promillehalter har redan ett sådant problem med sitt missbruk att vanliga regler inte gäller.
Däremot är jag övertygad om att det skapar en ny norm och då sker
det förändringar i samhället. Jag är övertygad om att den här normen
kommer att göra att vanliga människor som tidigare kanske drack 1-2
glas vin nu lämnar bort vinet. Man börjar diskutera hemma med sina
barn att det är helt okej att köra till en fest och inte dricka. Idag är det
inte riktigt så, man blir ändå påtrugad; ”du kan ta ett glas skumpa, du
kan ta ett glas vin, det är helt okej och det är ju bara åtta, eller sex timmar kvar.” Det är endast gravida kvinnor som är tillåtna att köra bil och
inte dricka. Vi ändrar en norm och därför stöder jag det här.
Annette Holmberg-Jansson, replik

Tack, talman! Jag respekterar att vi tycker olika här. I många olika replikskiften har det sagts att man håller sig inte till ett glas och att man
blir påtrugad att dricka Under våra höranden i utskottet av näringen så
sade de ungefär samma sak som jag har erfarenhet av efter 20 år i restaurangbranschen; man dricker inte 2-3 glas på restaurang, man dricker ett glas. Vad som sedan sker på privata fester kan jag tyvärr inte uttala
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mig om. Jag har en helt annan uppfattning där. Jag känner aldrig att jag
inte skulle kunna säga nej och att jag blir påtrugad att dricka. Visserligen är det ingen som frågar om man är gravid, men oavsett så har jag
inte alls samma känsla när det gäller det.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Nej, jag har inte heller den uppfattningen att det på
krogen är på det viset om man vet att man ska köra. Men de flesta fester
är faktiskt hemmafester eller hippor ute på landet där man kanske har
lång väg att köra. Man vill ändå fara på älghippan men kommer polisen?
I byn där jag har sommarstuga på fastlandet finns en polisbil. När den
polisbilen är i den byn så ringer man till nästa by för att de ska hoppa in
i bilarna och köra bort för nu gör polisen blåsprov.
Det handlar inte om att sitta på en fin restaurang och dricka ett par
glas vin, utan det gäller tyvärr det allmänna samhället som vi lever i.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Karl-Johan Fogelström

Fru talman! En sänkning av promillegränsen till 0,2 promille är en klar markering att alkohol och bilkörning inte hör ihop. Den långsiktiga inverkan av
en sänkning till 0,2 promille är att påverka attityder förhoppningsvis hos de
unga. Det ska vara självklart att inte dricka och köra. En sänkning kommer
att leda till att allt färre kör med alkohol i kroppen. Kompromissförslaget är
ett viktigt steg i rätt riktning. Jag stöder landskapsregeringens lagförslag.
Tack.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Ett förtydligande; med anledning av röstningsproceduren när
lagtinget beslutade att lägga landskapsregeringens förslag till grund för behandlingen så förekom det en diskussion om huruvida vi i detaljbehandlingen
återigen skulle rösta om frågan om att föra in eller inte föra in de formuleringar som finans- och näringsutskottet har kommit fram till gällande 4 §.
Efter närmare eftertanke menar jag att det finns skäl att ha en omröstning
till på grund av att utskottsmajoritetens synpunkter inte hann bli tydligt klarlagda. Med tanke på den något kortfattade presentationen av utskottsordförande så finns det en anledning nu, efter avslutad debatt, att föra fram ett
omröstningsförslag. Jag aviserar att jag kommer att föra fram ett sådant förslag.
Ltl Mika Nordberg

Tack, fru talman! Jag kan börja med att stöda ltl Perämaas förslag att vi ska
rösta. Det är precis det som mitt anförande går ut på.
Jag har själv varit med i utskottsbehandlingen av hela det här ärendet. Det
står klart för mig som nykterist att man inte ska köra bil och dricka alkohol
samtidigt. De sakerna hör inte ihop.
Det enda som jag förvånar mig över är att när vi tidigare gjord sådana här
tester så såg man hur mycket alkohol man kan dricka. Om man dricker en
portion alkohol, en öl eller ett glas vin, så överstiger man inte 0,2 promille.
Det betyder att de som absolut har behov av att dricka ett glas vin eller en öl
fortfarande göra det. Media har försökt återge detta. I den testen som före159

kom i Ålandstidningen talade man om hur det ligger till vid 2 eller 3 öl när
det gäller att komma upp till den här gränsen. Jag såg inte en klar tabell hur
det låg till för alla försökspersoner vid en portion. Det skulle ha varit intressant att få ta del av det resultatet.
Jag tycker att det börjar bli dags att vi här i lagtingssalen här går till omröstning. Oberoende av hur länge vi håller på att argumenterar så ändrar
man inte uppfattning här i salen. Jag tror att det är viktigt att vi röstar i den
här frågan så får vi klarlagt hur det blir. Tack, fru talman.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Förslag om förkastade framläggs i samband med ärendets andra behandling då även
klämförslag kan läggas fram.
Detaljbehandlingen börjar. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av trafikbrottslagen för landskapet Åland paragraf för paragraf som de lyder i landskapsregeringens lagförslag.
Föreläggs 1 §. Godkänd.
Föreläggs 4 §. Begärs ordet?
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag föreslår att lagtinget, angående 4 §, omfattar den formulering som finans- och näringsutskottets hade kommit fram till i betänkande,
dvs. att inte sänka promillegränsen från 0,5 till 0,2.
Annette Holmberg-Jansson

Jag vill understöda ltl Perämaas förslag.
Talmannen
Ltl Mats Perämaa, understödd av ltl Annette Holmberg Jansson, har föreslagit att 4 §
godkänns i den lydelse den har i utskottets betänkande.
Omröstning kommer därför att verkställas. Den som omfattar landskapsregeringens
lagförslag, röstar ja; den som omfattar ltl Mats Perämaas 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 landskapsregeringens lagförslag.
Föreläggs 5 §. Godkänd.
Föreläggs ikraftträdelsebestämmelsen. Godkänd.
Lagens rubrik. Godkänd.
Lagens ingress. Godkänd.
Lagförslagets första behandling är avslutad.
Föreläggs det andra lagförslaget. Lagförslaget är godkänt.
Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
Första behandling
4
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Servicesedlar inom socialvården
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 13/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 23/2014-2015)

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet.
Diskussion.
Ltl Christian Beijar

Fru talman! Social- och miljöutskottet är helt enigt om att lagförslagen om
servicesedlar inom socialvården antas. Utskottet konstaterar att införandet av
servicesedlar leder till att valmöjligheterna ökar, att tillgången till tjänster
förbättras och att samarbetet mellan den kommunala socialvården och de
privata socialserviceproducenterna främjas.
Ett av målen med lagförslaget är att öka klientens valfrihet, vilket bedöms
ge upphov till indirekta kostnadsinbesparingar. Den kommunala sektorn kan
i framtiden koncentrera mera resurser på att ordna service istället för att
producera den. Privata framtida serviceproducenter får möjlighet att konkurrera om kunderna, vilket eventuellt leder till ett bättre förhållande mellan
pris och kvalitet.
Genom lagförslaget införs en rätt för kommunerna att besluta om ibruktagande av servicesedlar för socialvårdstjänster. Kommunerna ska ha rätt att
besluta till vilka tjänster servicesedeln kan användas. Dessutom ska kommunerna godkänna de privata serviceproducenterna som kan ta emot servicesedel för sina tjänster.
Utskottet anser att servicesedlar lämpar sig väl för vissa typer av hälso- och
sjukvårdstjänster exempelvis hemsjukvård och tandvård och uppmanar landskapsregeringen att återkomma med förslag till lagstiftning som möjliggör
ibruktagande av servicesedlar även inom hälso- och sjukvården.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Har utskottet fått någon klarhet i varför landskapsregeringen
inte tar fram ett lagförslag som samtidigt också innefattar hälso- och
sjukvården? Det har varit väldigt mycket på tapeten till exempel när det
gäller tandvård. Nu säger vissa delar av landskapsregeringen att de visst
vill ha servicesedlar för tandvården, men samtidigt går man inte från
ord till handling. Jag tycker att det är lite märkligt.
Christian Beijar, replik

Fru talman! Vi har inte behandlat den frågan i utskottet. Vi har utgått
ifrån landskapsregeringens lagförslag.
Rent allmänt kan man säga att det kan vara till fördel att först pröva
servicesedlar just inom den kommunala socialvården. Man kan först se
hur det fungerar för att utgående från erfarenheter ifrån detta ytterligare
gå vidare. Ambitionen är självfallet att systemet med servicesedlar också
ska omfatta hälso- och sjukvårdstjänster i framtiden.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Den slutsatsen delar jag inte. Det finns ett uppenbart behov när
det gäller tandvården. Det finns en hel stor bransch med privata aktörer
som absolut kan leverera om landskapsregeringen så beställer.
Sedan vet vi förstås alla att det också handlar om finansiering. Finansieringen är en tung och vägande bit när det gäller tandvården. Det
skulle ha varit ett steg fram på vägen om man hade haft möjligheten att
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kunna gå vidare och titta på hur det skulle utformas och kanske göra
kostnadsberäkningar och sådana saker. Jag är lite besviken.
Christian Beijar, replik

Fru talman! Som jag sade i den förra repliken så är vi självfallet positiva
till att utveckla systemet med servicesedlar framförallt när det gäller
tandvården. Det är precis det som vi också kommer att eftersträva. Vi
kommer också att jobba i fortsättningen för det här. Det är också viktigt
att se hur servicesedlar slår nu inom socialvården.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson

Fru talman! Som vi har väntat på det här! För åtta år sedan började jag arbeta
för att vi skulle få systemet med servicesedlar på Åland. Äntligen är vi nu här
med ett enigt utskott som föreslår att lagtinget ska anta lagförslaget.
Det här är en stor seger för alla som vill ha mer valfrihet. Istället för att
tjänstemän och politiker bestämmer ges valet till de anhöriga och klienterna
själva. Med servicesedlar blir det så att pengarna följer kunden. En servicesedel möjliggör verklig valfrihet och eftersom sedeln följer klienten garanteras likabehandling och att det blir kvaliteten som avgör, inte det lägsta priset.
För över tre år sedan debatterade vi den här frågan i samband med lagtingsledamot Gunnar Janssons motion och frågan fanns redan då inskrivet i
regeringsprogrammet tack vare moderaternas lyckade regeringsförhandlingar. Och i Mariehamn lämnade jag in ett initiativ i stadsstyrelsen om att införa
systemet i staden för mer än fem år sedan. Tyvärr har det funnits motstånd
mot att förverkliga ett system med servicesedlar. Ett par av de största invändningarna var att det fanns en rädsla över oklarheter kring privata serviceproducenter och att vi saknade specifik lagstiftning om servicesedlar som
man hade i Finland. Nu har vi snart bägge på plats. För inte så länge sedan
antog vi lagen om privat socialservice och nu har vi lagen om servicesedlar för
avgörande här.
Många gånger har jag haft anföranden om servicesedlar och eftersom det
sägs att upprepning är kunskapens moder så tänkte jag återge lite av det jag
sagt tidigare.
Jag tror att det här är en av flera pusselbitar för att få samhällsservicereformen genomförd på ett bra sätt. Tänk vad bra om man kunde få välja sin
serviceproducent oberoende av kommungränser. Servicesedlar kan möjliggöra det. Om vi vill.
Vi har redan ett bra tag haft fakta på att det är fullt möjligt att genomföra,
fungerar bra och att det är mycket efterfrågat. Dessutom vet vi att det nu
finns fungerande lösningar med elektroniska servicesedlar som framkommit i
hörande i finans- och Näringsutskottet tidigare och nu även i social- och miljöutskottet.
I både Sverige och Finland finns system med servicesedlar och i Finland
har man haft det i bruk i mer än tio år. Redan för nio år sedan, i slutet av år
2006, användes servicesedlarna av fler än 120 kommuner i Finland, och
kommunerna använde mer än 7 miljoner euro för de tjänster som anskaffades med servicesedlarna. Införande eller utökad användning planerades redan då av ytterligare 86 kommuner och samkommuner.
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För några år sedan genomförde Finlands kommunförbund en enkätundersökning om servicesedlar med 13 000 tillfrågade. Den visade att invånarna
vill påverka tjänsterna och ansåg det viktigt att kunna välja fritt mellan olika
serviceproducenter. Det här kom också till uttryck i en önskan att utnyttja exempelvis grannkommunernas tjänster och servicesedlar. Alltså, om grannkommunen hade infört servicesedlar var man avundsjuk för att man hörde
hur bra det är! En klar majoritet av de tillfrågade understödde servicesedlar.
Ju äldre de tillfrågade var, desto större värde satte de på möjligheten att använda servicesedlar. Det här är alltså ett mycket bra och genomförbart system
som motsvarar nutiden och är synnerligen efterfrågat av medborgare som fått
kännedom om hur systemet fungerar.
Fru talman! Jag vill ytterligare lyfta upp att det här är positivt för företagare och då särskilt småföretagare med stark personlig service. Dessutom
kunde det här vara en bra sak för att stötta upp kvinnligt företagande och det
kan skapas helt nya möjligheter för dem att bli företagare. Vi vet ju alla att det
är flest kvinnor som jobbar inom den här sektorn. Kvinnligt företagande lyfts
också särskilt upp i regeringsprogrammet. Det här är alltså även en viktig
jämställdhetsfråga.
Ett exempelområde där man ganska snabbt kunde få igång systemet med
servicesedlar kunde vara inom närståendeavlastningen, som jag också har
nämnt tidigare. Jag vet att det finns många anhörigvårdare som har jättesvårt
att släppa taget och inte alltid känner sig trygga med att lämna den anhöriga
på en av de offentliga institutionerna som man blir anvisad till för avlastning.
Man kanske vill ha en annan lösning, kanske man känner sig tryggast med att
lämna hos någon privat serviceproducent med en specifik inriktning eller
kanske vill man ha någon som kommer hem istället och avlastar hemma. Alla
familjer är inte likadana. Det måste gå att få mer flexibla lösningar så att vi
verkligen stöttar upp målet med att kunna bo hemma längre på riktigt. Det är
inte bara så att det blir bättre för familjen utan det kan också bli billigare i
längden eftersom det är väldigt dyrt med institutionsplatser.
Fru talman! Avslutningsvis vill jag säga att moderat samling självklart står
bakom detta lagförslag och hoppas på att vi får ett enigt lagting som godkänner det. Sedan kan vi alla hjälpas åt att börja förverkliga det i praktiken för
ålänningarnas bästa! Tack.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Vilket brandtal, ltl Petri Carlsson! Hälso- och sjukvårdstjänsterna ju faktiskt inte på kommunal nivå. Den här lagstiftningen som vi nu diskuterar gäller servicesedlar på kommunal nivå. Det är
en stor besvikelse att vi inte har lyckats få igenom servicesedlar för
Ålands hälso- sjukvårdstjänster. Det är faktiskt tandvården som är dyr
för invånarna och framförallt gynekologitjänster för kvinnor är mycket
dyra. Det är ju där som vi borde utveckla servicesedlarna, att de också
skulle gälla hälso- och sjukvårdstjänster. Det som vi nu har på kommunal nivå är faktisk ganska lite. Den stora elogen kommer tyvärr inte riktigt att bli så stor. Så är det i Finland men så är det inte på Åland vad
gäller behörighetsområden.
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Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Hur stort det blir avgörs hur väl socialdemokrater,
andra partier och politiker är beredda att vara med och stötta upp förverkligandet i praktiken ute i kommunerna. Det finns stora möjligheter
om vi är beredda att jobba för det och det är jag åtminstone.
När det gäller hälso- och sjukvård och möjliggörandet av servicesedlar även där så uppmanar utskottet nu landskapsregeringen att återkomma med den biten. Det är vi för och det är mycket trevligt att höra
att ltl Sara Kemetter också stöder det.
Ltl Sara Kemetter, replik

Jag har nog inte sagt att jag inte stöder det. Vi från socialdemokraterna
har varit med och sett det här som ett steg när det gäller möjligheterna
att uppnå allmän tandvård. Man kan stöda de privata tandvårdsenheterna så att de som inte har tillgång till ÅHS tandvård skulle kunna få
subventionerad privat tandvård.
Men som sagt, den här lagen gäller relationen mellan kommunen, klienten och serviceproducenten. Det är egentligen folkhälsan som är aktuell just nu på Åland.
Ltl Petri Carlsson, replik

Till det sista att det endast är folkhälsan som är aktuell så det kan möjligen vara så. Det har också tidigare funnits privata serviceproducenter
som kanske inte hade behövt lägga ner, vilket vi har sett nu. Om servicesedlar hade funnits så kanske inte Villa Gustava hade behövt lägga ner
sin verksamhet. Det vet vi inte, det är svårt att säga. Men jag vill inte
hamna i den situationen igen att privata aktörer, som har en väl uppskattad verksamhet, måste lägga ner. Det finns möjligheter och sedan
finns det också ytterligare möjligheter för andra att skapa flexibla lösningar. På andra ställen har det uppstått företag när man har infört servicesedlar. Jag hoppas att det uppstår företag här också.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Wille Valve, replik

Tack, ltl Carlsson, för en klockren beskrivning av servicesedlarnas potential. Landskapsregeringen delar uppfattningen långt och det är också
huvudorsaken till att vi har lagt förslaget.
Tack till social- och miljöutskottet för en god behandling av ärendet.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Torsten Sundblom

Tack, fru talman! I den liberala gruppen ser vi också positivt på servicesedlarna. Vi omfattar betänkandet. Vi saknar hälso- och sjukvården i systemet,
med det skriver också utskottet om i sitt betänkande. Utskottet beställer lagstiftning för servicesedlar även inom hälso- och sjukvården.
Jag avser att komma med ett klämförslag i andra behandlingen som lite
förtydligar utskottets beställning. Tack.
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Annette Holmberg-Jansson

Fru talman! Den demografiska utveckling vi står inför i alla europeiska länder
är stor. I många länder bl.a. I Tyskland ser man just nu över all sin lagstiftning gällande de sociala tryggheterna för att underlätta så att familjerna
själva orkar och bättre kan hjälpa till när deras anhöriga behöver dem.
Jag har förstått att de utökar sin föräldraledighet till tre år, de öppnar upp
möjligheter till att nära anhöriga kan vara lediga och ta hand om sina anhöriga efter ett sjukdomstillstånd som kräver fortsatt eftervårdnad av någon
annan. Du som anhörig får vara med din sjuka förälder och leta fram de vårdformer som passar din familj bäst och samhället ger dig betalt för att göra det.
De har insett att de kan spara pengar och på samma gång få en bättre vård av
de gamla om de anhöriga som känner den sjuke får vara involverad och
hjälpa till.
Med den här lagstiftningen öppnar vi också upp en ny dörr, en dörr som på
sätt och vis kan innebära just det. En början till att själv få välja. Att under
hela livet ha en valfrihet att själv välja vad som är bäst för dig och din familj.
Jag tycker det är bra att utskottet ber landskapsregeringen att återkomma
med en utvidgning att dessa servicessedlar även kunde gälla inom hälso- och
sjukvården. Ingen vill ha en dålig vård och ingen kommer att anlita någon
som ger dålig vård om det finns andra möjligheter, och det öppnar det här
upp till. Låt oss ta vara på den chansen.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet.
Föreläggs förslaget till landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om servicesedlar
inom social- och hälsovården för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag ändring av 3 § landskapslagen om planering av och
landskapsandel för socialvården för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
Första behandling
5

Landskapets fastighetsverk
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 16/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 24/2014-2015)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet.
Diskussion.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Lag- och kulturutskottet har behandlat lagframställningen om att
bilda ett fastighetsverk, ett affärsverk med uppgift att förvalta landskapets
fastigheter. Syftet med förslaget är att effektivisera och förbättra servicen och
öka kundfokusering och ekonomisk styrning.
Utskottet konstaterat att det finns klara fördelar med att förvaltningen av
landskapets fastigheter effektiviseras. Utskottet konstaterar också att det är
en viktig uppgift för affärsverket att kontinuerligt se över landskapets innehav av fastigheter. Vi tenderar att lägga på oss en del fastigheter. Det kunde
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kanske vara fog att avyttra sådana fastigheter som inte hör till kärnverksamheten och som landskapet inte har behov av.
Fastighetsverket ska enligt lagförslaget ha en styrelse med högst åtta medlemmar. Utskottet konstaterar att styrelsen behöver ha en mycket bred kompetens innefattande ekonomi, juridik, teknik, byggnadsvård och kultur - och
miljövård. Styrelsens mandattid är endast ett år. Utskottet konstaterar att
den korta mandattiden kan föranleda en risk för brist på kontinuitet i styrelsens arbete. Vi fick inte klara svar från landskapsregeringen om styrelsen ska
bestå av tjänstemän eller av politiker. Landskapsregeringen gav inte riktig
klara besked. Kanske man har kommit längre i processen nu? Kanske vi får
tilläggsinformation?
Utskottet anser att klara kompetenskrav ska utarbetas innan tjänsten som
verkställande direktör utannonseras.
Vi hade också en lång diskussion kring lagtingets roll när man bildar affärsverket. Vad blir lagtingets påverkan? Vi anser att lagtinget alltid ska besluta om fasighetsverkets finansiella överföringar som påverkar landskapets
totala lånebehov under budgetåret.
Utskottet har gjort förändringar i 3 §. Man har lagt fokus på att fastighetsverket är ett affärsverk. Man kan konstatera att landskapet har ett otroligt
brett fastighetsbestånd som omfattar en uppsjö av olika byggnader. Vi har
Ålands förnämsta natur- och fornlämningar, kulturmiljöer och kulturhistoriskt värdefulla byggnader som t.ex. Kastelholm slott. Vi har självstyrelsens
symbolbyggnader som Självstyrelsegården, Ålands lagting och Ålands museum. Sedan har vi också byggnader och fastigheter som är avgörande för just
kärnverksamheterna i landskapet; utbildning och hälso- och sjukvård. Nu ingår inte hälso- och sjukvården i fastighetsverket, men meningen är att det så
småningom också ska inlemmas i hela paketet.
Utskottet understryker vikten av att fastighetsverket i all sin verksamhet
beaktar de speciella behov som vårt kulturarv, byggnadsvården, miljövården
och naturvården kräver så att fastigheternas värden, inklusive kultur- och naturmiljövärden, bevaras, vårdas och utvecklas på ett för ägaren och brukaren
långsiktigt sätt.
Under hörande framkom att det finns en del oklarheter också när det gäller
ansvars- och myndighetsrollerna i fråga om just kultur- och naturarvet. När
man omorganiserar så behöver man reglera upp vad som är myndighetsutövning när det gäller kultur- och naturvård och vad som kommer att höra till affärsverket.
När fastighetsverket ska ta hand om de praktiska arbetena med skötsel och
åtgärder för naturskyddsområden så behövs miljöbyråns planering och anvisningar för att vi ska kunna förvalta vårt innehav på bästa sätt.
Därför föreslår vi inför lagtinget att man gör ett förtydligande i 3 §, Principerna för fastighetsverkets verksamhet. Det ska av bestämmelsen framgå att
fastighetsverket i sin verksamhet, förutom den ekonomiska styrningen, ska
beakta kulturarv, byggnadsskydd, miljövård och naturskydd. Den ändringen
föreslår vi för lagtinget att man gör i 3 §.
Dessutom vill också peka på att det är väldigt viktig att landskapet har en
värdig personalpolitik och att personalen får vara med när man gör organisationsförändringarna. Det är också viktigt att förmåner som man har haft tidigare kvarstår.
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Utskottet vill betona att klara informationsgångar och en dialog med personalen hela tiden ska vara bärande i den här processen. Vi vet alla man har
kommit en bit på väg och nu har vi också så småningom lagstiftningen på
plats. Tack.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Ltl Sjögren tog upp till tiden för styrelsen, att den är
ettårig. Jag anser att det inte är något bra sätt att styra ett affärsverk på,
att ha en ettårig styrelse. Nya medlemmar ska sättas in en så omfattande
organisation som det här blir. Man får inget grepp om detta. Som ledamot tar det säkert ett år att få en uppfattning om vad det innebär.
Jag har inget förslag men kanske landskapsregeringen kan titta på
det här. Det här är inte bra. Styrelsen borde till exempel sitta en lagtingsperiod, fyra år i gången, och sedan kan man tillsätta en ny styrelse
när det kommer en ny landskapsregering. Modellen med ettåriga styrelser är förödande.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det tog också lag- och kulturutskottet fram när vi hade hört om
lagstiftningen. Vi fick svaret att man väldigt lätt kan förlänga styrelsens
mandatperiod med ett år i taget. Ltl Eklund tar upp en poäng. Det var
inte riktigt klart om det ska vara sakkunniga, tjänstemän eller politiker
med i styrelsen. Det blir en väsentlig skillnad om man sitter en mandatperiod och det handlar om politiker. Jag ser att det är svårt att från politiker få den sakkunskapen som vi i betänkandet eftersträvar. Det finns
vissa oklarheter som vi tyvärr inte kan svara på.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Nej, jag har inte sagt att det ska vara politiker i styrelsen. Det ska vara kompetenta personer. Styrelsen är redovisansvarig
gentemot lagtinget så att man sköter affärsverket på ett affärsmässigt
sätt. Jag är lite orolig för att det inte kommer att fungera bra när man
har en styrelse som sitter ett år i gången, även om man kan ha förlängning. Det finns alltid möjlighet att byta ut styrelsen förstås. Nya personer ska sättas in i verksamheten. Det kan bli någon kvar från tidigare
styrelse och då kanske man inte hinner med att sätta sig in i verksamheten och man känner sig kanske lite överkörd. Det här kommer att bli
en omfattande affärsrörelse som har ett stort ansvar för alla byggnader.
Då är det också viktigt att det finns kompetent folk under en viss tid att
agera.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag kan bara hålla med ltl Eklunds uppfattning. Stora krav
ställs på den här styrelsen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen förläggs lagförslagen var för sig i deras
helhet.
Föreläggs förslaget till landskapslag om landskapets fastighetsverk för antagande för
godkännande. Godkänt.
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Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 2 och 24 §§ landskapslagen om
landskapets finansförvaltning för godkännande. Godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om allmänna
handlingars offentlighet för antagande i andra behandling för godkännande. Godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 3 § landskapslagen om Landskapsrevisionen för antagande i andra behandling för godkännande. Godkänt.
Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
Första behandling
6

Lotteriinspektionen
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 18/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 16/2014-2015)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet.
Diskussion.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Lagförslaget om en Lotteriinspektionen är ett ganska omfattande
lagförslag och vi har ett relativt magert betänkande. Lagförslaget om Lotteriinspektionen detaljreglerar hur vi ska sköta tillsynen. Den har fullständigt relevans. Lagutskottet har hört berörda personer, myndigheter och PAF.
Lagförslaget går ut på att vi ska bilda en ny Lotteriinspektion. Det innebär
att vi inrättar en ny myndighet som ansvarar för tillsynen i första hand över
penningverksamhet på Åland. Den föreslagna landskapslagen innehåller
närmare bestämmelser om bland annat den nya myndighetens organisation
och arbetsuppgifter.
Utskottet konstaterar att en oberoende, välfungerande lotteritillsyn är
nödvändig för att det på Åland ska vara möjligt att upprätthålla en seriös och
trovärdig lotteriverksamhet.
Det här är någonting som har efterfrågats väldigt länge. Spelbranschen utvecklas snabbt både vad gäller teknik och juridik. Vi konstaterar att det
kommer att ställas ganska höga krav på den här nya myndigheten. Myndigheten ska behärska olika kompetensområden alltifrån juridisk och teknisk
kompetens och kunskaper när det gäller spelmissbruk.
Enligt föreliggande förslag skulle en Lotteriinspektion tillsättas vilken är
en oberoende myndighet underställd landskapsregeringen. Tillståndsfrågorna, beviljande av tillstånd för spelverksamhet skulle fortsättningsvis handläggas vid Ålands landskapsregering.
Utskottet vill understryka att trots den nya Lotteriinspektionen så kvarstår
ett övergripande politiskt ansvar vid tillståndsgivning, tillsättande av styrelse
och utarbetande av ägardirektiv.
Några åsikter och påpekanden om spelandet. Det framgår bland annat i lagen att man kan stänga av en person upp till ett år. Vid hörande har framkommit önskemål att stänga av personer med längre. Utskottet konstaterar
att det inte finns något hinder att upprepa av avstängningsbeslutet när det
har gått ett år, om man finner det motiverat. Vi jämförde också med hur det
ser ut i Sverige. I Sverige kan personer i motsvarande situation inte bli avstängda i ett år utan där är avstängningstiden max sex månader så där har vi
lite strängare lagstiftning.
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Utskottet vill också påpeka att det är viktigt att lagstiftningen inte är begränsande och att den hålls modern. Vi påpekade tidigare här i betänkandet
att utvecklingen är rasande snabb. Det är viktigt att man tar i beaktande att
det kommer nya betalningssätt och man får inte begränsade det.
Slutligen anser utskottet det viktigt att omfattningen av myndighetens
verksamhet definieras och att landskapsregeringen ser på möjligheten att
samordna tjänster, teknik och lokaler. Även inköp av tjänster kan övervägas.
Utskottet föreslår en restriktiv nyanställningspolicy. Vi kunde konstatera att
vi har inrättat ganska många nya tjänster under den här mandatperioden,
samtidigt är det väldigt viktigt att vi har klara papper när det gäller vår egen
spelverksamhet.
Utskottet välkomnar att landskapsregeringen har ambitionen att om möjligt utlokalisera verksamheten. Vi kunde konstatera att där finns det en liten
motsägelse för det är väldigt svårt att samordna lokaler, men tjänster och
teknik kan man säkert samordna om det skulle bli aktuellt att utlokalisera
verksamheten. Tack.
Talmannen
Begärs ordet?
Minister Wille Valve

Talman! Tack utskottsordförande för en utmärkt redogörelse om förslagets
innehåll.
Lotteri- och i synnerhet penningspelverksamheten är idag global business
och den behöver också övervakas av en Lotteriinspektion på Åland. Verksamheten omsätter stora belopp och är förenad med stora risker för den enskilde
att bl.a. hamna i ett spelberoende som kan få förödande konsekvenser för
denne.
Det är viktigt att tillsynen över en sådan verksamhet utövas på ett trovärdigt sätt bl.a. för att dels skydda den enskilde, dels i största möjliga utsträckning bidra till ett minskat utbud av illegal spel- och lotteriverksamhet och
därmed motverka även andra brottsliga företeelser.
En funktionell tillsyn innehåller många komponenter vilket gör att arbetsuppgifterna kommer att vara krävande, precis såsom utskottsordförande Sjögren nämnde. En förutsättning är att personalen vid Lotteriinspektionen är
välutbildad och besitter en sådan kunskap och erfarenhet som krävs både i
uppbyggnadsskedet och i den fortlöpande verksamheten för att tillsynen ska
kunna fungera på ett ändamålsenligt sätt.
En relevant om än kort jämförelse kan göras med den svenska Lotteriinspektionen. Svenska Lotteriinspektionen har följande uppgifter: Att bevaka
konsumenternas intressen, se till att minska riskerna för de sociala skador
som spelande kan föra med sig, arbeta för en sund och säker spelmarknad,
bidra till att utbudet av olagliga spel och lotterier minskar, ha det övergripande ansvaret för att kontrollera spel- och lotteriverksamheten, utbilda och
informera om den lagstiftning som rör spel och lotterier samt informera regeringen om hur spelmarknaden utvecklas i Sverige och utomlands.
Lotteriinspektionen i Sverige har Sverige som sitt geografiska tillsynsområde. Lotteriinspektionen på Åland har Åland som sitt geografiska tillsynsområde, vilket återspeglar sig i att antalet anställda på den svenska myndigheten är långt fler än vad som kommer att vara aktuellt för Åland. På Åland
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handlar det i huvudsak om att utöva tillsyn över en aktör på den åländska
marknaden. Tillståndsfrågorna hanteras av landskapsregeringen, vilket är en
skillnad i förhållande till hur de hanteras i vårt västra grannland.
Talman! Tack för ordet.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Föreläggs förslaget till landskapslag om Lotteriinspektionen för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om lotterier för
godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
Första behandling
7

Ändring av sjöarbetsinkomstavdraget
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 21/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 29/2014-2015)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet.
Diskussion.
Ltl Jörgen Pettersson

Talman! Det finns många skäl att minnas att vi när det gäller sjöfart saknar
egen behörighet. Samma sak med de allra flesta skatter. Sjöfarten sköts från
Helsingfors om än med stor hjälp av gedigen åländsk kunskap. De åländska
redarna har sedan decennier tillbaka aktivt och oförtrutet manövrerat i de
korridorer där de avgörande besluten fattats. När det gäller just sjöfart är
Ålands specifika tyngd väldigt stor i Finland. Idag leds Finlands mest inflytelserika sjöfartsorganisation Rederierna i Finland av en ålänning och branschens viktigaste mötesplats är Sjöfartens dag som ordnas om våren i Alandica.
Mot den här bakgrunden kan man se den föreslagna lagen om ändring av
sjöarbetsinkomstavdraget. Lagförslaget följer den reform av sjömanspensionssystemet som Finlands riksdag beslutat om. På ett övergripande plan
handlar det om att anpassa sjömännens pensionsvillkor till de landanställdas.
Till exempel stiger manskapets och befälets pensionsålder till 63 år under en
femårig övergångsperiod.
Sjömännens beskattning blir strängare. När till exempel avdraget i kommunalbeskattningen sänks från 30 procent till 20 procent eller högst 7 000
euro betyder det i runda slängar 750 000 euro mer till de åländska kommunerna. Det betalas av de höjda pensionerna men innebär också att de allra
flesta aktiva sjömän idag är vinnare av reformen när det gäller privatekonomin. Skattetrycket sjunker något.
Efter att ha hört detta undrar ni kanske om Åland överhuvudtaget har något med den finländska sjöfarten att göra, om vi i allt måste följa order från
Helsingfors. Svaret är nej. Åland har alla möjligheter att skapa till exempel en
sjöfartsutbildning av världsklass inom ramen för Åland Shipping Academy.
Skatter, stöd och bidrag är en sak. Sjömanskap något helt annat. Så länge
som vi med kraft i vår egen behörighet och de bästa lärarna förmår utbilda
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duktiga sjömän finns massor av möjligheter. Sjöfarten är internationell och är
därför mer konkurrensutsatt än mycket annat. I det faktumet döljer sig massor av möjligheter, det är bara att hitta dem!
Talman! Det är förvisso en brist att denna lagstiftning kom som något av
en överraskning vilket utskottet också påpekar i sitt betänkande. Trots det
och eftersom de faktiska åtgärderna är bra för hela branschen och vettiga sett
till helheten i pensionssystemet föreslår ett enhälligt utskott att lagtinget antar lagförslaget oförändrat. Tack.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Förslaget till landskapslag om ändring av 16 § kommunalskattelagen för landskapet
Åland för godkännande? Lagförslaget är godkänt.
Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
Enda behandling
8

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2015
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 22/2014-2015)
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 6/2014-2015)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Ltl Jörgen Pettersson

Talman! Samhällsekonomin har väl aldrig diskuterats lika ivrigt som idag. I
går kom den finländska regeringen med väldigt hårda bandage för att ekonomiskt sargade Finland ska tillfriskna. Om det är rätt eller fel medicin vet
man först då framtiden anlänt.
Vad man än tycker om det som händer i Finland måste man inse att det
även händer här. Vi är fast i klumpsummesystemet och drabbas därför då
Finlands ekonomi dyker, trots att Ålands befolkning ökar. Vår finansiella bas
krymper och tarvar åtgärder.
I samband med hanteringen av denna fjärde tilläggsbudget har utskottet
ägnat extra uppmärksamhet åt de investeringar som står på tur i landskapet.
Först och tydligast är Vårdöbron som måste åtgärdas så fort som möjligt. Här
är det synd att projektet fått vänta nästan ett helt år från de första rapporterna om brons kondition. Utskottet skriver i betänkandet som ni fått att vi betonar vikten av tillräckliga undersökningar i samband med tunga investeringar. Jag menar ändå att alla dessa fakta förelåg då detta lagting för snart ett år
sedan beslöt att kräva in nya undersökningar av Vårdöbron.
Det är som det är och vi måste se framåt. Det är ändå min förhoppning att
vi alla i denna sal lärt oss något. Här finns inte den insikt i tekniskt komplicerade frågor som krävs för att fatta beslut. Det är därför vi har tjänstemän och
det är därför vi frågar experter.
Det är dock mer än Vårdöbron som väntar. Vår skärgårdsflotta måste förnyas och det beslutade nya färjfästet på östra Föglö bli verklighet. Hur alla
dessa investeringar ska finansieras mot bakgrund av Finlands vikande ekonomi är inte enkelt att räkna hem. Av det skälet skriver utskottet i sitt betänkande att landskapsregeringen avser komma med ett meddelande för att beskriva den rådande ekonomiska verkligheten. Av praktiska skäl och med beaktande av alla lagförslag som måste hanteras först har utskottet och land171

skapsregeringen, efter betänkandet, istället enats om ett ekonomiskt seminarium där även allmänheten får delta i diskussionerna. Det är ett klokt beslut. Vår gemensamma kassa berör fler än bara de som sitter i denna sal.
Talman! Betänkandet i dess helhet har ni fått och finans- och näringsutskottet föreslår enhälligt att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till
fjärde tillägg till budgeten för år 2015 samt att lagtinget beslutar att fjärde tilllägget till budgeten för år 2015 ska tillämpas omedelbart i den lydelse den har
i lagtingets beslut.
Ltl Mika Nordberg, replik

Fru talman! Synen är förmodligen lite bättre för en del och lite sämre för
andra. Jag uppfattade ändå att utskottet har uttryckt sig så här som det
står, att det är en fördel att dessa undersökningar är gjorda. Jag ville
bara poängtera det.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Ja, vi skriver: ”Utskottet betonar vikten av att tillräckliga undersökningar görs då beslut om tunga investeringar ska fattas samt att det
även är en fördel att nu ha dessa undersökningar gjorda då trafiken
under nybyggnadsskedet kommer att ledas över den gamla bron.” Så
skriver vi absolut. Jag vidhåller att jag tycker att de undersökningarna
redan fanns för ett år sedan.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Egentligen är det onödigt att tjafsa om undersökningarna på Vårdöbron men jag kan ändå inte låta bli. Jag var på information till Vårdö när de slutliga undersökningarna av konstruktionerna under vattnet kom. Ltl Pettersson sade här nu att det fanns tillräckliga
undersökningar då när han fattade sitt beslut. Det stämmer inte. Det var
nog mera godtycke och den vilja som fanns. Jag fattade mitt beslut på
fakta. Jag stöder utskottets betänkande nu att man ska gå vidare med
Vårdöbron. Men då när ltl Pettersson tog beslutet då fanns inte undersökningarna av konstruktionerna under vattnet.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, talman! Jag hävdar att det fanns tillräckligt undersökningar och
att expertisen gav mitt resonemang stöd då. Men det är snön som föll i
fjol, nu är nu och vi ska därför gå framåt.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Jag tänker inte spinner vidare på det där. Vi har olika
åsikter om det.
Däremot tog jag upp i remissen en sak som börjar bli ganska allvarlig,
det är skarvens invandring på åländska vatten och det bekymret som
finns med fisket. Tyvärr var jag inte med på behandlingen i utskottet.
Jag kunde inte vara med och säga att man bör vidta åtgärder på något
vis eller åtminstone att man börjar förbereda vad man ska göra med
Skarven. Nu finns det ingenting. Jag tänker inte heller förorda några
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ändringar. Det är bra om miljöbyrån åtminstone tar detta i beaktande
och kan titta på det här, för det är ett allvarligt problem.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Nu står vi här igen och diskuterar formuleringar där utskottsordförande försöker förvränga de skrivningar som vi har kommit överens om tillsammans. Vi hade motsvarande situation för några år sedan gällande den
ekonomiska politiken. Det står uttryckligen så här i betänkandet: ”Utskottet
betonar vikten av att tillräckliga undersökningar görs då beslut om tunga
investeringar ska fattas samt att det även är en fördel att nu ha dessa
undersökningar gjorda då trafiken under nybyggnadsskedet kommer att
ledas över den gamla bron. Det står så, vi har enats om det, utskottsordförande och vi andra. Det står att det är en fördel att ha dessa undersökningar
gjorda.
Nu står utskottsordförande i samband med presentationen av de här
skrivningarna och säger att expertisen jämte utskottsordförande redan tidigare visste att det inte behövdes tilläggsundersökningar.
Då blir följdfrågan; nu har landskapsregeringen gått för viktbegränsningar
på Vårdöbron, man har gått in för hastighetsbegränsningar ytterligare jämfört med tidigare. De här begränsningarna har kommit till nu i dagarna och
följdriktigt efter att de grundläggande undersökningarna gjordes. Är det inte
en fördel att veta nu ordentligt hur det ligger till med bron? Skulle inte de här
undersökningarna var gjorde så skulle vi förmodligen inte ha kommit till ytterligare viktbegränsningar. De stora problem som har uppdagats via de noggranna undersökningarna gör att man nu måste införa viktbegränsningar.
Jag tycker att det rentav är besvärande att vi kommer överens om saker
och ting och skrivningar och sedan går utskottsordförande upp och ifrågasätter det som vi har kommit överens om. Men det hör väl till politiken.
Att man inför viktbegränsningar och hastighetsbegränsningar ytterligare
visar att det är bekymmer. Jag hoppas för vårdöbornas del och för allas del
att vi kommer att kunna bedriva en vettig trafik över bron tills vi har den nya
bron färdig. Vi ger också nu vårt gröna ljus för att man ska gå vidare såsom
landskapsregeringen har föreslagit.
Som en liten, liten del i det hela så ber jag landskapsregeringen att överväga att man kunde utnyttja det goda fartyg som ett privat rederi, genom
upphandling, har satt in i trafik på linjen Snäckö-Överö-Långnäs. Man kunde
utnyttja den kapaciteten på ett bättre sätt och ha färjan att gå hela vägen till
Långnäs för speciellt pendlingstrafik och även under vintern mera än vad den
nuvarande turlistan tillåter. Detta kunde avlasta Vårdöbron uttryckligen från
tung trafik och från ytterligare belastning av flera fordon under den period
som Vårdöbron förnyas med en ny bro. Det var ett litet försynt förslag som i
någon mån kunde underlätta den här situationen.
Jag tycker att det gemensamma uttalandet var bra och det var synd att det
skulle ifrågasättas här.
Vad gäller ekonomin och de förväntningar vi har på att landskapsregeringen ska komma med ett underlag för en ekonomisk politisk debatt så kunde vi
konstatera att löftet om att det skulle ha levererats i samband med tilläggs-
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budgeten föll på skam. Vi förde diskussioner mellan oppositionen och finansministern att det kunde ske i form av ett meddelande här under den här
sessionsperioden och så står det skrivet i betänkandet också.
Uppenbarligen väckte det förslaget ifrågasättande från talmannen. Jag tror
att talmannen har lett en diskussion om att man kunde genomföra den här
diskussionen på ett annat sätt, i denna sena timme när lagtinget just ska avsluta. Det finns löften om att diskussionen om den ekonomiska framtiden,
förutsättningarna för reformer och allt som hör till, att den diskussionen ska
föras i seminarieform med ett underlag gjord av landskapsregeringen. Det
ska ske inom några veckor, men inte som ett formellt lagtingsärende och lagtingsdebatt. Jag utgår ifrån att man efterlever det löftet som det nu finns en
överenskommelse om.
Tyvärr så missade jag alla delar av presentationen. Det lilla som står om
ekonomin i betänkandet är: ”Generellt sett konstaterar utskottet att underskottet stiger och att investeringsbehovet ökar.” Det här får vara den ordagranna sammanfattningen av vad ett enigt utskott tycker om den ekonomiska
politiken just nu.
Ltl Mika Nordberg, replik

Fru talman! Det som vi håller på med i lagtinget är politik. Politik innefattar många olika svängar till höger och vänster. Jag vill i viss mån ta
min ordförande i finansutskottet i försvar. Ja, han sade vad han sade,
han tyckte att han hade fått tillräckligt med information. De facto har
det kommit ny information som bland annat kanske har hjälpt till att
hastigheten nu har sänkts, vilket utskottet nu beskriver. Vi ska inte
backa tillbaka och börja bråka om vad vi visste för ett år sedan. Vi ska
lägga det bakom oss och titta på det som är just nu.
Personligen tycker jag att det kan bli precis såsom Perämaa beskrev
när det gäller viktbegränsningen som är införd nu. Kanske man blir
tvungen att hitta på olika andra lösningar för att tillgodose den norra
skärgårdens transportbehov. Jag läste från mediarapporteringen om att
30 ton är totalvikten, vilket betyder att fordonskombinationer som långtradare och annat inte kan köra över bron helt enkelt.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det är väl sant att man ska se framåt, nu. De strider som vi
har haft har vi haft och nu blickar vi framåt.
Jag uppfattade att vi fick gott bistånd av viceordförande i utskottet
Mika Nordberg. Vi enades om en sansad och saklig skrivning i all enighet om hur situationen är nu med målsättningen att vi tittar framåt. Det
skulle gagna saken om den enigheten som fanns för några dagar sedan
kunde ha fortsatt genom diskussionen och beslut här i salen. Inte är vi
väl så långt ifrån varandra, men det fanns anledning för mig att lite tydliggöra våra ståndpunkter.
Ltl Mika Nordberg, replik

Fru talman! Visserligen. Under själva remissdebatten tyckte jag att vissa
anföranden kanske gick över en gräns som jag tror att inte gagnar ett

174

värdigt arbete i parlamentet. Därför vädjar jag att vi skulle försöka titta
framåt, precis som ordförande sade, och inte gräva upp alla gamla
stridsyxor. Ska vi göra detta så kommer vi inte härifrån.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag utgår ifrån att denna vädjan riktar sig till dem som har
anhållit om replik till mig eftersom jag inte kan styra det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Igge Holmberg, replik

Tack, fru talman! Jag förstår fullständigt att de tidigare talarna vill lägga
det här bakom sig. Ni hade ju fel hela vägen! Undersökningar fanns,
men ni litade inte på landskapsregeringens experter. Nu sitter man här
säger att det var till fördel att de här undersökningarna kom. Till fördel
för vem? Inte för vårdborna, de får vänta ett extra år. Det här var en av
de större sopporna som ni har kokat ihop tillsammans med oppositionen. Nej, det här var inte bra.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Om det här skulle ha gått riktigt illa så skulle den första eller den andra renoveringen som inleddes av Vårdöbron ha slutförts till
en ännu större kostnad än vad som blev resultatet av de avbrutna renoveringarna. Den landskapsregering som stöds av ltl Igge Holmberg har
de facto inlett renoveringen två gånger.
Vi förde fram förslag om att man borde se på om man kunde göra en
helrenovering. Men er regering, ltl Holmberg, har inlett två renoveringar
med synnerligen bristfälliga grundundersökningar.
Ltl Igge Holmberg, replik

Sedan ordnade vi en undersökning, fick ett resultat och då såg vi att vi
ska bygga en ny bro, men detta sköts i sank av oppositionen tillsammans
med moderaterna.
Ltl Mats Perämaa, replik

I det underlaget då, ltl Holmberg, fanns renoveringsförslag angivna av
landskapsregeringen och av landskapsregeringens experter. Det var inte
något som sade att det var omöjligt att renovera. Däremot föredrog man
ett nybygge, men de facto fanns det renoveringsförslag på hur man
skulle göra. Det var landskapsregeringens anlitade konsulter som hade
skrivit ner det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Orsaken till att jag begärde replik är att jag inte riktigt
förstod ltl Perämaas upprördhet över att utskottsordförande sade när
hans åsikt var klar. Det framkom klart och tydligt att det var hans personliga åsikt. Brösttoner mot utskottsordföranden är bara ett spel för
gallerierna, tycker jag. Utskottsordförande har all rätt att uttrycka när
han har tagit ställning, vilket en stor majoritet gjorde. Det var då vi såg
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vart de skulle gå och vi bestämde oss. Att utskottsordförande hade den
åsikten tyckte jag inte var så konstigt.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Utskottsordförande får ju förstås ha vilken åsikt som helst.
Men som ledamot i finans- och näringsutskottet, när vi i all enighet tog
en formulering om att det var bra att de här undersökningarna gjordes,
så utgick jag ifrån, vilket kan vara dumt, att utskottsordförande angav
sin ståndpunkt i den frågan. Nu har hans personliga åsikt ändrat. Det är
ju förstås fritt fram att ändra åsikt hur ofta man vill, fast flera gångar per
plenidag om man så önskar.
Egentligen borde vi inte diskutera ordförande i en replikväxling, men
det var ltl Winé som såg det som viktigt. Jag avslutar här.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Jag ansåg det inte som viktigt. Däremot tycker jag att
det är lite besynnerligt hur ltl Perämaa för fram sin politik och hela tiden
försöker skuldbelägga andra på det sättet. Inse istället att ni hade bedömningarna och expertisens utlåtanden om bron, men det var fel hela
vägen! Ni kunde ha lyssnat på landskapsregeringens tjänstemän så
skulle vi ha sparat betydligt mera pengar och tid. Nu ojar sig ltl Perämaa
över att bron vittrar sönder och att det går ännu sämre. Det visste experterna redan då och ville få till stånd någonting. Men då fanns det massor
med experter, bland annat liberala experter, som visste hur man skulle
göra. Jag har aldrig hört så många ”broingenjörer” från liberalt håll,
men nu är det helt annat och helt plötsligt är det ordförande som vänder
hit och dit.
Nej, ltl Perämaa, mer trovärdig politik tack!
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det var väl en bra sammanfattning men det beror på när
man säger den.
Vi tog noga del av expertisens utsagor i samband med den förra omgången här då det diskuterades. Flera med mig kan intyga det som jag
säger nu; den konsult som var anlitad av landskapsregeringen sade, utifrån de fåtal borrprov som hade tagits, vid ett telefonhörande: ”Jag
skulle inte bekymra mig för betongkvaliteten i fundamenten”. Det var
detta som vi visste då, men då begärde vi att det skulle göras flera borrprov och då visade det sig att det fanns partier som var undermåliga helt
och hållet. Detta har ett antal utskottsmedlemmar hört i utskottet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, talman! Min analys är att Vårdöbron blev en bricka i ett större trafikpolitiskt spel. Det är min uppfattning. Det är precis så som det har
blivit. Vart ska trafiken gå? Hur ska trafiken vara? Ska vi ha någon bro
överhuvudtaget?
Nu efter olika undersökningar har vi i princip kunnat enas här i lagtinget. Vi ska bygga en ny bro.
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Centern och socialdemokraterna bedömde i ett något tidigare läge att
den information vi hade var tillräcklig för att kunna fatta beslut. Medan
det fanns andra partier, liberalerna, moderat samling och Ålands Framtid, som krävde mera information. Den informationen har ni fått och nu
har vi nått en enighet. Nu tycker jag att vi alla hjälps åt och försöker se
positivt på de möjligheter som finns. Det som har varit, det har varit.
Ltl Mats Perämaa, replik

Javisst, så är det. Jag plockar ut den lilla fraktionen av repliken från infrastrukturministern. Hon sade att de undersökningar som nu finns till
handa har gjort att alla partier har kunnat enas kring den åtgärd som föreslogs av landskapsregeringen, en ny bro. Det finns en enighet att det
ska genomföras. Det är väl kanske nyckeln i det hela.
Finans- och näringsutskottet skriver att när man ska gå in för stora
investeringar så bör det finnas ett underlag. Vi får ta lärdom av det som
har varit. Det krävs underlag. Det är frågan om mycket pengar. Det säger finans- och näringsutskottet enigt, jag tycker att det är jättebra och
ministern håller uppenbarligen med.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Självklart ska det finnas ett underlag när man fattar beslut. Det
är helt naturligt, allting annat är ju fullständigt onaturligt. Men jag vidblir det som jag tidigare har sagt, i den här debatten rycks det loss ord
som någon har sagt här, ord som någon har sagt där, betongstatus si,
och betongstatus så. Den faktiska politiken i det här är att Vårdöbron
blev en bricka i ett större politiskt trafikspel. Men det har varit, det är
överspelat och nu arbetar vi vidare.
Jag tycker att vårdöborna och andra som trafikerar den bron är värda
att få en ny bro så snabbt som möjligt. Landskapsregeringen ska under
tiden vakta den gamla bron lika noggrant som ett barn som ligger på intensivvårdsavdelningen.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! För oss i den liberala gruppen har alla våra ställningstaganden i den här frågan grundat sig egentligen på två principiella saker.
Grundpelare nummer ett är att oberoende om man renoverar, bygger en
ny bro eller måste ha ersättande trafik så ska det vara en fungerande trafik som inte bryter trafikströmmarna. Det ska för det första finnas en
god och säker trafik. Grundpelare nummer två är värnandet om landskapsekonomin och man ska se om man kan hitta en mer förmånlig lösning som stöder den första grundpelaren.
Angående det partipolitiska spelet att Vårdöbron har varit en bricka
så känner jag inte igen den diskussionen i förhållande till den diskussionen som vi har haft i vår grupp. Men jag ska inte misstro ministern om
så har varit fallet i landskapsregeringen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, talman! Ltl Perämaa hade i varje fall vänligheten att säga att även
utskottsordföranden har rätt till sin åsikt. Det är väl möjligen bara så att
man kanske inte ska uttrycka den.
Hur som helst så anser jag nog faktiskt att om man har en skrivning i
ett betänkande där det står; ”utskottet betonar vikten av att tillräckliga
undersökningar görs då beslut om tunga investeringar ska fattas”, så
lämnar det mig rätten att säga att för min egen del ansåg jag att de
undersökningarna redan var gjorda för ett år sedan. Jag tycker att det är
viktigt för folk och för vårdöborna att veta att det fanns de som faktiskt
trodde på den expertis som fanns i detta hus och då måste man nog ha
rätten att få uttrycka det.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Utskottsordförande vet nog också att för att ett utskottsarbete ska fungera väl så måste det finnas ett visst förtroende för
varandra. Det måste finnas ett förtroende för att det som alla uppfattar
som en gemensam ståndpunkt inte förvrids eller förvrängs på något sätt.
Jag ser inte att det här var ett allvarligt förvrängande. Jag tror att det
här är viktigt för att arbetet ska fungera väl i utskottet.
Nu har vi tagit vårt sista betänkande. Allt detta som vi pratar om är
historia om en stund. Åtminstone jag har den uppfattningen att kollegor
bör fungera på det viset.
Ännu till det som ordförande läste innantill för meningen fortsatte
faktiskt på det här sättet; ”samt att det även är en fördel att nu ha dessa
undersökningar gjorda då trafiken under nybyggnadsskedet kommer
att ledas över den gamla bron.” Detta tillsammans medför att utskottet
säger att det är en fördel att ha alla undersökningar gjorda. Man kan
inte läsa det på något annat sätt.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Hur som helst så får den här replikväxlingen mig att minnas att detta är
den sista budget som detta finansutskott, det första i historien, har hanterat. Det är på många sätt ganska historiskt faktiskt. Vi har två betänkanden kvar senare men de handlar om revisionsberättelser och är inte
alls lika spännande som detta.
Jag vill ta tillfället i akt att tacka alla medlemmar inklusive ltl
Perämaa för ett mycket substantiellt arbete i utskottet genom åren. Vi
har inte alltid haft samma åsikter om allting, men vi har alltid förmått
att föra en sansad diskussion kring saker. Det har varit ett oerhört stimulerande uppdrag att leda detta utskott, om än det nu och då har varit
lite spretigt. Från mig till alla; tack för dessa fyra år!
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det där gick väl lite på sidan om. Vi får väl utbyta hedersbetygelser vid något annat tillfälle efter utfört arbete.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Annette Holmberg-Jansson, replik

Tack, talman! Jag håller med ltl Perämaa. Man får inte glömma bort att
det fanns en majoritet i plenisalen som var för en renovering tills det lades fram ett klämförslag där alla här i salen enades om att vi skulle göra
de prover som vi från majoritet då ansåg att saknades. Vi ville kunna ta
beslut som kändes bra för oss så att vi verkligen visste och inte spenderade en massa pengar på något som kunde ha gjorts lika bra genom att
renovera.
Jag tycker att det är bra att ltl Perämaa försvarade vårt ställningstagande när det gäller detta.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Tack för det ltl Annette Holmberg-Jansson. Vi liberaler är
alltid beredda att försvara och stå för den politik vi för.
När undersökningarna som i det här fallet visade att man måste gå en
annan väg så då går vi en annan väg. Ibland sägs det att det är en brist
hos oss att vi vill ha saker och ting utredda. I det här fallet ville vi ha
goda undersökningar innan man satsar mycket pengar. Den här gången
kanske det visade att den linje vi har också är av godo.
Annette Holmberg-Jansson, replik

Tack, talman! Ltl Perämaa förde också fram att utredningarna som
gjordes är till godo och det skriver vi vårt betänkande. Avdelningen har
nu kommit med uppgifter att bron är i mycket sämre skick än vad de
trodde. De kommer att behöva titta till bron oftare, även om jag kanske
inte tror att de kommer att titta till bron lika ofta som ett spädbarn på
intensiven, vilket ministern just sade. Men de kommer att behöva titta
till bron oftare. Kanske de nya viktbegränsningarna och fartbegränsningarna beror på att bron är i sämre skick än vad de trodde. Jag tror att
den här utredningen inte var av ondo. Trafiken ska ändå löpa över den
gamla bron under nybyggnationen.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Ärlighet och ödmjukhet från alla håll skulle vara på sin plats när vi
pratar om Vårdöbron. Jag tycker att det är intressant att rekapitulera helt
kort, innan vi går vidare med de beslut som vi ska fatta, hur det såg ut och
hur det såg ut från oppositionens sida. Den svidande läxan i är att vi behöver
ha gediget beslutsunderlag när vi ska fatta beslut.
För det första var ursprungsförslaget från landskapsregeringen att bron
skulle repareras. Landskapsregeringen sade att bron skulle repareras. Entreprenaderna avbröt inte bara en gång utan två gånger för att försöka få landskapsregeringen att förstå att skadorna var mer omfattande än vad man hade
trott.
Den pågående renoveringen har till dags dato kostat närmare 1 miljon
euro. Man började renovera. Landskapsregeringen själv började renovera.
Tack vare samma entreprenör gjordes grundligare undersökningar och det
resulterade då i en rapport där det uppenbarligen fanns tolkningsutrymme.
Bland annat ansåg samma entreprenör att det gick att renovera och land-
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skapsregeringen förde fram ett år oenigt förslag till lagtinget. I en sådan här
sak för man fram ett oenigt förslag!
Det blev, som vi alla vet, en mycket upprivande debatt. Det här tycker jag
att är fullständigt oförsvarbart från landskapsregeringens sida. Fullständigt!
Vi vet också att skillnaden mellan kostnaden för en renovering alternativt
en ny bro var mycket stor. Det var försvarbart att ta fram mera fakta och det
var det som lagtinget beslutade om.
Nu efter ytterligare undersökningar har ytterligare fakta kommit fram vilket visar att pelarna och bron har mera omfattande skador så att en renovering inte lönar sig länge.
Nu har landskapsregeringen fattat beslut. Nu återstår det för lagtinget att
fatta beslut. Landskapsregeringen har den här gången varit enig med sitt gedigna beslutsunderlag och det kommer lagtinget också att vara nu med sitt
gedigna beslutsunderlag.
Så det är dags för ärlighet och ödmjukhet från andra sidan också.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Det stämmer som ltl Sjögren sade. Man började reparera bron. Det var meningen att man skulle göra en enkel ytrenovering
av broblocket. Det var det som man var ute efter. Sedan såg entreprenören att skadorna var betydligt allvarligare än vad man trodde. Man anlitade konsulter som tittade på detta och de sade att det inte längre var
försvarbart utan man måste se på olika alternativ där bland annat en ny
bro ingick. Så långt är vi överens.
Om det var en politisk bricka i ett spel eller någonting annat men sedan hade vi tydligen olika åsikter. Centern och socialdemokraterna ville
ha en ny bro direkt. Vi insåg att det är en ny bro som gäller enligt kunskapen som vi fick från tjänstemännen, medan andra inte trodde på
tjänstemännen och ville ha vidare utredningar.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Men tänk om man initialt inte skulle ha lyssnat på sakkunskapen. Tänk
om man skulle ha struntat i entreprenören och man skulle ha fortsatt att
renovera. Vad var totalbudgeten för en renovering? 1,5 miljoner eller
mer? Sedan skulle det ha kommit fram och bron skulle ha rasat. Samma
entreprenör som var påstridig hos landskapsregeringen sade också att
beslutsunderlaget inte var tillräckligt. Det fanns åsikter om att bron
kunde gå att reparera. Vi pratar om miljoner här i varje fall.
Man ansåg att beslutsunderlaget inte var tillräckligt. Idag vet vi att
det behövs en ny bro, punkt slut!
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Nu hör man hur mycket förtroende liberalerna har för
trafikavdelningens tjänstemän. Självklart lyssnar vi på dem som jobbar,
vilket vi gjorde. Vi lyssnade också andra gången på konsulter.
Kom inte nu och säg vad som skulle ha hänt och att bron skulle ha rasat. Tjänstemännen har nog tagit sitt ansvar, jag tycker att det är lite fult
att skylla på dem.
Däremot tycker jag att man kan titta i backspegeln. Man pratade om
att det här kommer att fixa sig, det går bra att renovera och köra bil
samtidigt på bron. Vi ser hur det är idag.
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Ödmjukhet kan jag nog bjuda på, däremot måste man se vem man
sparkar på av dem som redan ligger. Tjänstemännen har fått ta en hel
del onödiga fel på sig under den här tiden. Vi har tappat ett halvår på det
här sättet.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det jag kritiserar är politiken, inte tjänstemännen. Inte överhuvudtaget tjänstemännen! Jag kritiserar politiken.
Sedan kommer det några slags fabricerade hjärnspöken om brickor i
något politiskt spel. Det är rent och skärt trams, vill jag påstå.
Jag tycker också att diskussionen om när och i vilka sammanhang
man ska lyssna på tjänstemännen är intressant. Jag skulle rekommendera socialdemokraterna att lyssna på de tjänstemän som t.ex. finns
inom socialvården.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Tack för ett mycket bra anförande. Ltl Sjögren förde
fram en mycket viktig poäng. Hade man haft tillräckligt med underlag
tidigare så hade man kanske inte hamnat i den situationen med fuskbyggen och sådant. Det var en jätteviktig poäng som ltl Sjögren lyfte
fram. Vi uppfattade att det inte fanns tillräckliga underlag och samtidigt
fanns det heller inte tillräckliga kalkyler. Vi kanske inte riktigt ännu vet
vad notan slutar på. Vi har åtminstone uteslutit det ena alternativet och
därför kan vi gå vidare med det här och hoppas att det blir en så bra lösning som möjligt.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag delar den uppfattningen. Det fanns inte ordentligt beslutsunderlag. Man ska komma ihåg att ursprungsförslaget från landskapsregeringen var en renovering av bron och man har renoverat en miljon
redan.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Torsten Sundblom

Tack, fru talman! Jag hade inte tänkt blanda mig i den här diskussionen.
Som ersättare i finans- och näringsutskottet hade jag möjligheten att närvara vid hörandet i de här frågorna. Alla som satt i utskottet borde ha hört
när frågan ställdes till en av de sakkunniga angående undervattenskroppen.
Svaret var ungefär på det viset som ltl Perämaa sade; ”skulle inte vara särskilt
orolig för den delen”. Alltså, det var viktigt här att göra undersökningar. Jag
ser att utskottsordförande ruskar på huvudet, men jag vet själv att jag ställde
frågan. Tack.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. Först föreläggs betänkandets klämmar och efter det motiveringen. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
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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.
Enda behandling
9

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2014 samt redogörelse över årsredovisning per 31.12.2014
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 19/2014-2015)
Landskapsrevisionens berättelse (RB 1/2014-2015)
Landskapsregeringens svar på revisionsberättelsen (RB 1/2014-2015-s)
Landskapsregeringens redogörelse (RS 2/2014-2015)
Ärendet avförs från dagens lista och upptas till behandling vid nästa plenum.

Enda behandling
10

Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2014
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 20/2014-2015)
Landskapsrevisionens berättelse (RB 2/2014-2015)
Ärendet avförs från dagens lista och upptas till behandling vid nästa plenum.

Bordläggning
11

Kommunernas socialtjänst
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 14/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 25/2014-2015)
Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 14.09.2015. Godkänt.

Bordläggning
12

Skyddshem för personer som har drabbats av våld i nära relationer
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 16/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 28/2014-2015)
Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 14.09.2015. Godkänt.

Bordläggning
13

Förbud mot plastkassar
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 15/2014-2015)
Medborgarinitiativ (MI 2/2014-2015)
Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 14.09.2015. Godkänt.

Föredras från tilläggslista
Bordläggning
14

Indexjustering av arbetslöshetsförmåner
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 23/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 26/2014-2015)
Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 14.09.2015. Godkänt.

Bordläggning
15

Finansiering av landsbygdsnäringar
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 24/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 27/2014-2015)
Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 14.09.2015. Godkänt.
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Plenum slutar
Nästa plenum hålls 14.09.2015 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. Namnupprop. 29 ledamöter närvarande.
Lagtingsledamoten Gun-Mari Lindholm anhåller om ledighet från plenum 14 och
16.09.2015 på grund av privata angelägenheter. Beviljas.
Meddelande
På fredag 18.09.2015 kommer en frågestund enligt bestämmelserna i 35 § i arbetsordningen att hållas klockan 09.30. Meddelas att från landskapsregeringens sida deltar alla
ministrar utom minister Valve. De lagtingsledamöter som önskar ställa en fråga ska
meddela det till lagtingets kansli senast dagen före. Antecknas
Talmanskonferensen önskar informera om beredskap för kvällsplenum fram till kl.
18.00 på onsdag den 16 september.
Vi har preliminära datum för lagtingets avslutande den 30 oktober och lagtingets öppnande den 2 november. Orsaken till att datumen är preliminära är att vi fortfarande invänta presidentens besked om eventuell närvaro, i så fall finns det en viss flexibilitet
från lagtingets sida. Antecknas.
Föredras
1

Val av arvodeskommission
(V 4/2014-2015)
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.
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Eftersom endast en kandidatlista lämnats in verkställs ingen särskild valförrättning enligt 96 § arbetsordningen. Talmannen förklarar därför de på listan upptagna kandidaterna valda till arvodeskommissionen för en mandattid om fyra år räknat från dagens
datum. Antecknas.
Andra behandling efter bordläggning
2

Höjd och förlängd vuxenstudiepenning
Ltl Gun-Mari Lindholms förslag till kläm
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 15/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 21/2014-2015)
Vid plenum 09.09.2015 andra behandling har Gun-Mari Lindholm, understödd av ltl
Katrin Sjögren, föreslagit att lagtinget ska godkänna en kläm av följande lydelse: ”Lagtinget uppmanar landskapsregeringen att återkomma med förslag som stärker samtliga
ensamförsörjande studerandes möjlighet till stöd under studietiden. Förslagen bör ta i
beaktande hur olika parametrar och eventuella andra stöd inverkar på den studerandes
helhetsekonomi.”
Detta kallas ltl Gun-Mari Lindholm 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 Gun-Mari
Lindholms kläm ska godkännas röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas?
Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar nej. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för nej.
Lagtinget har omfattat klämförslaget. Klämförslagets enda behandling är avslutad.
Därmed är ärendet i dess helhet avslutat.

Andra behandling
3

Sänkta promillegränser i trafiken
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 18/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 20/2014-2015)
Till grund för behandlingen ligger landskapsregeringens lagförslag. I andra behandlingen kan lagtinget antingen anta lagförslagen sådana de godkänts vid den första behandlingen eller förkasta förslagen. Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter
det föreläggs lagförslagen var för sig för sig för beslut i andra behandling. Slutligen föreläggs motiveringarna för godkännande i enda behandling och därefter kan eventuella
förslag till klämmar läggas fram. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Diskussion.
Vtm Viveka Eriksson

Talman! Vid första behandlingen delades mitt klämförslag ut på lagtingsledamöternas bord.
Bakgrunden till detta är att jag är för att vi ska sänka till 0,2 promille som
gräns. Men jag stöder inte den konstruktion som man har beslutat om i första
behandlingen. Jag stöder inte det upplägget.
Jag tycker att vi sänker renodlat till 0,2 inom nuvarande påföljdssystem.
Faktum är att så många sakkunniga; polisen rättsväsendet och andra sakkunniga, har varnat för att det här inte blir bra att tillämpa. När vi går in och
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göra ändringar i lagen så ska vi lyssna väldigt noga på dem som ska tillämpa
lagen. Det här är inte bra.
Samtidigt ser jag behovet av sänka till 0,2 helt renodlat. Jag tycker att den
som kör bil inte ska dricka sprit. Jag kommer att lägga det här klämförslaget
under detaljbehandlingen.
Talman! Notera en korrigering i klämmen. Klämmen lyder: ”Att lagtinget
uppmanar landskapsregeringen att i skyndsam ordning återkomma till lagtinget med en ändring av trafikbrottslagen så att en sänkning av promillegränsen från nuvarande 0,5 till 0,2 genomförs inom gällande påföljdssystem.”
Talmannen
Förändringarna är noterade.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Tack vtm Viveka Eriksson, det är hedervärt att man
lyfter fram det här på nytt. Det här har diskuterats flera gånger och det
finns inte en majoritet för en renodlad gräns på 0,2.
Däremot röstade vtm Viveka Eriksson här i senaste plenum för 0,5.
Jag är mycket konfunderad, först röstar man för 0,5 och nu lägger man
plötsligt ett förslag på en renodlad gräns på 0,2. Jag förstår inte överhuvudtaget vad liberalernas politik egentligen handlar om.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag deklarerade tydligt och klart vid första behandlingen att jag
inte stöder konstruktionen såsom framgår av paragrafen och därför röstade jag emot.
Däremot vill jag ha 0,2 promille som gräns, men inte med det nu föreslagna mycket komplicerade tillämpningssättet.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Jag tycker dock att det börjar bli ganska otydligt och
framförallt oförstående för den åländska befolkningen vad liberalerna
egentligen vill. Röstar man emot 0,5 så borde man rimligtvis ha lagt ned
sin röst och sedan plötsligt lägger man ett annat förslag. Jag tycker att
det är en mycket otydlig politik som liberalerna nu för i en så här otroligt
viktig fråga.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Det var intressant. Vid senaste plenum stödde ltl Kemetter min
tankegång att man inte skulle ha en så här tillkrånglad tillämpning av
det här systemet. Ltl Kemetter stödde en renodlad sänkning inom nuvarande system.
Det är detta som är min och många liberalers linje. Sänk till 0,2 promille men ha en normal rättspraxis när man tillämpar det! Sätt inte polis och rättsvårdande myndigheter i en sådan här situation! Det kommer att bli nya system av övervakning, nya system av registreringar och
man måste skaffa in nya promillemätare. Det är jätte komplicerat. Det
som jag är emot är tillämpningen, men jag är för själva åtgärden.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Inledningsvis kan jag konstatera att vtm Eriksson och
jag är överens i sak. Vägen dit har vi inte riktigt samsyn i. Jag tror att
detta är att ta två stora steg tillbaka. Vi har varit eniga här i salen om en
sänkning till 0,2 promille. Vi har röstat om det och beslut har fattats och
ingenting har hänt på andra sidan. Nu har vi en möjlighet att verkligen
gå in och göra en sänkning, tydlig markering att det är 0,2 som gäller.
Man ska inte köra berusad i trafiken på Åland. Det är lätt för alla att förstå och lätt att komma ihåg.
Anledningen till att det verkar komplicerat så är att man vill komplicera. Istället för att se möjligheter har man använt extremt mycket tid
för att trasa sönder det här. Det är inte mer komplicerat än så, blir man
stoppad och har över 0,2 en precisionsalkometer så får man avbryta
körningen och betala böter.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag har hört att det är många experter här i salen när det gäller
hur detta ska tillämpas. Jag lyssnar mer på dem som verkligen jobbar
med det, polisen och de som jobbar inom rättssystem. De varnar för nya
egna system som vi bygger upp här på Åland. De kommer att bli komplicerat och kostsamt. I det här systemet finns det också med att det egentligen inte är ett så stort brott om man dricker så mycket att man når upp
till 0,2 som om man kommer till 0,5. Min utgångspunkt är att man inte
dricker sprit och kör bil.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! De som är mot den här speciella förändringen på
Åland är ju mot självstyrelsen. Naturligtvis är det många gånger problem med att ha egen lagstiftning och självstyrelse, men i det här sammanhanget kan vi utnyttja självstyrelsen. Det förvånar mig inte att poliserna är emot det här. Det är inte någon hemlighet att polisen gärna har
samma polislag, samma vägtrafiklag som i riket. Polisen tycker inte om
de här utsvävningarna och naturligtvis tycker de inte om den här saken
heller för det här är unikt för den åländska polisen att hantera. Det finns
inga överskådliga svårigheter med tillämpningen i praktiken. Det är hur
enkelt som helst. Jag kan inte se något problem överhuvudtaget när det
gäller uträkningar och annat. Det finns en lagstiftning som klargör det.
Polisen vill gärna följa rikslagstiftningen, den lagstiftningen är de utbildade i och den kan de på sina fem fingrar. Man kan hela tiden söka prejudikat i riket och ha en koll.
Det här är en liten egen utvikning så att vi för en gångs skull kan ta ett
eget ansvar.
Talmannen
Tiden är ute!
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag förstår inte varför man måste ta till komplicerade konstruktioner när det finns ett renodlat sätt att gå vidare på. Jag kan förstå
resonemanget med att man kompromissar. Men för min del tycker jag
inte att det är en bra kompromiss. Man bygger in ett system i lagen som
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är svårt att tillämpa. De som ska använda det här systemet varnar för
det. Jag har absolut respekt för människor ute i samhället som ska följa
den här lagen. Vi ska stifta lagar som är enkla och tydliga följa.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Det var en svallande debatt senaste gång vi behandlade det
här ärendet. Det kom upp många olika åsikter. Vi röstade om vad som skulle
ligga till grund för vår behandling, finans- och näringsutskott betänkande eller landskapsregeringens förslag. Landskapsregeringens förslag vann. Resultatet av detta blev att diskussionen svallade runt landskapsregeringens förslag och utskottets betänkande blev mera på sidan om.
I den diskussionen aviserade jag om ett förkastande av hela lagförslaget.
Jag har funderat mycket på det här. Efter alla de turer som har varit och att
det här inte är något bra lagförslag så vidhåller jag mitt förslag om förkastande av hela lagförslaget.
På samma gång är det lite synd att det inte är utskottets förslag som ligger
till grund för den här behandlingen, för då hade vi åtminstone fått den grova
rattfyllerigränsen sänkt, men tyvärr blev det inte så.
I samband med behandlingen av reservationer från minoriteten i utskottet,
så påpekade vi att man borde återkomma och göra nödvändiga förändringar i
körkortslagen.
Jag föreslår att hela lagförslaget förkastas. När landskapsregeringen återkommer så ska lagen har gjorts tydligare. Man ska göra förändringar i körkortslagen med en gång så att man kan behandla allt på samma gång och få
ett tydligare lagförslag.
Den här kompromissen som ligger till grund nu är inte bra. Tack, fru talman.
Talmannen
Är det rätt uppfattas att det gäller båda lagarna, trafikbrottslagen och körkortslagen,
som ska förkastas?
Ltl Brage Eklund

Ja.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag uppfattade att ltl Brage Eklunds förslag går ut på
att förkasta helheten fullt ut. Om jag har förstått det rätt så betyder det
att man inte går in för en sänkning av gränsen för det grova rattfylleriet
heller. Vi har förstås röstat en gång och både jag och ltl Eklund har visat
att vi inte tycker att man ska sänka den lägre promillegränsen från 0,5.
Jag har understött gränsen för grovt rattfylleri och jag tycker att man
ska sänka den gränsen. Det blir ett bekymmer att man inte ens får en
sänkning av det grova rattfylleriet och vi har vi förlorat en omröstning.
Hur ser ltl Eklund på det?
Ltl Brage Eklund, replik

Det här lagförslaget börjar bli så luddigt och tveksamt nu så jag tycker
att landskapsregeringen ska komma till lagtinget med ett helt nytt paket
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där man igen föreslår en sänkning av det grova rattfylleriet till 0,8 promille, och kommer med en tydligare avisering om den lägre promillegränsen ska sänkas eller ska vidhållas på 0,5.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl John Hilander, replik

Tack, talman! Ålands Framtid och ltl Eklund vill förkasta hela förslaget
och vill att landskapsregeringen kommer med ett helt nytt paket. Hur
ser Ålands Framtid på problematiken? Hur ska man jobba med attitydförändringarna i trafiken? Man pratar om att man ska komma med ett
helt nytt paket? Vad vill Ålands Framtid?
Ltl Brage Eklund, replik

Jag vet inte om ltl John Hilander var närvarande förra gången när jag
påpekade vilka insatser som borde göras när det gäller attitydförändringar. De problem man har idag med grovt rattfylleri når man inte med
den här sänkningen. Man ska vidta attitydförändringar för dem som har
problem. De som har problem med grovt rattfylleri och kör ändå så dem
når man inte. De bryr sig inte om den här lagen.
Ett kommande lagförslag borde innehålla de här attitydförändringarna och tydligt säga vad det är man vill. I det här lagförslaget finns det
inte.
Ltl John Hilander, replik

Tack, talman! Ser inte ltl Eklund fördelarna för dem som har problem
med alkohol och trafik? När man minskar möjligheterna att kunna
dricka en och två öl, skulle inte det hjälpa de här individerna att ändra
sin attityd till trafiken?
Ltl Brage Eklund, replik

I undersökningar har det visat sig att de som har de attityderna att de
kör grovt rattfulla, de bryr sig inte helt enkelt. Det måste vara ett system
där man når dem på ett annat vis. Man når dem inte med det här förslaget som ligger till grund nu.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Jag vill börja med att understöda ltl Eklunds förslag. Eftersom
jag inte var här när frågan diskuterades senaste onsdag utan i Oslo på Nordiska rådet så har jag ett par kommentarer.
Ålands Framtid är det enda partiet som enhälligt står fast vid att hålla kvar
gränsen på 0,5 promille. Det ligger mycket i det som vtm Viveka Eriksson
sade.
I remissen till social- och miljöutskottet gick jag igenom de här fyra klasserna på ett så överskådligt sätt jag kunde. Sätter man sig in i det här så noterar man snabbt att det blir ett mycket, mycket komplicerat och tillkrånglat system, det håller jag helt och hållet med vicetalman Viveka Eriksson om. Även
de remisser som vi har tagit del av och i de utlåtanden som vi har haft i ut-
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skottet så har både polisen, de flesta sakkunniga och domstolsväsendet varit
tveksamma till hur det här ska fungera i praktiken.
Vi vill ändå hålla fast vid 0,5 promille. Jag vet att vtm Eriksson och vi har
olika åsikter där.
Det ställdes en fråga i en replik här av ltl John Hilander. Han frågade hur
Ålands Framtid vill jobba med attitydförändringar. Det är precis som min
kollega Brage Eklund sade. Man bör ha klara tydliga regler så att folk vet vad
som gäller. Man måste ha fokus på att få bort de grova rattfylleristerna ifrån
vägarna enligt vårt synsätt. Inte alla, men många av dem kör oavsett om
gränsen är 0,2 eller 0,5 promille.
I remissen hade vi ett sådant förslag att man skulle ha en klar och tydlig
gräns. Under 0,5 promille är det grönt och över 0,5 promille är det grovt rattfylleri. Då behöver man inte vara tveksam till vilka samhällets signaler är och
vad som är acceptabelt och vad som inte är acceptabelt.
Det finns ändå ganska viktiga principiella frågor i botten på det här ärendet. Vart fjärde år, jag vet inte om det råkar sammanfalla med valrörelsen, så
då vill alla partier helt plötsligt minska byråkratin. Det här förslaget leder till
en betydligt utökad byråkrati. Den personliga friheten är viktig, det säger de
flesta partier åtminstone på högerkanten, men 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 har också en viktig fjärde princip; man vill ha ett rättssäkert samhälle. Vi vet att det här blir ett osäkert
rättsläge, vi vet inte ens om den här lagframställningen går igenom. Det kom
vi fram till i social- och miljöutskottet när vi behandlade rusmedelsmeddelandet.
Det här är viktiga principiella frågor för oss i Ålands Framtid oavsett om vi
skulle vara i regeringsställning eller i opposition. Det gör oss lite unika, tror
jag.
Den viktigaste principiella inställningen är att det inte alltid kan vara de
som inte sköter sig som ska utgöra normen. Om det så är bidragsfusk eller
någonting annat, om det är ett fåtal som fuskar, så blir konsekvenserna orimliga med alla pålagor för alla. Om det är ett fåtal som gör miljöbrott så konsekvenserna från ÅMHMs och lagstiftarens sida blir också orimliga övervakningsprocedurer för alla. Det är precis på samma sätt när det gäller rattfylleri.
Kollegan Brage Eklund sade i ett sammanhang att det måste finnas lite sunt
förnuft också, och man önskar att det skulle finnas lite sunt förnuft.
För att återknyta till där jag började, det är det grova rattfylleriet som är
det viktiga, åtminstone ifrån Ålands Framtids sida. Vi vill inte hålla på att
dutta fram och tillbaka.
Om det är så att vi råkar vara det enda partiet som är för enkla, obyråkratiska lösningar, ja då må det väl vara så då. Men, för att komma bort ifrån det
här krångliga systemet med fyra olika klasser så borde man ha en klass, 0,5
promille, precis som jag sade. Över gränsen 0,5 promille är det grovt rattfylleri, det är en väldigt tydlig signal och under 0,5 promille är det grönt. Ingen
behöver vara livrädd för att hamna på första sidan om man till exempel är till
Smakbyn och dricker en mellanöl till middagen. Man är inte heller någon
sämre chaufför för den sakens skull.
Vi vet att det här är för enkelt, vi vet att det är för transparent och vi vet att
det är för tydligt för att det ska falla majoriteten på läppen.
Vi föreslår ett förkastade och jag understöder ltl Eklunds förslag.
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Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Säger man en osanning tillräckligt många gånger så
blir det sant, t.ex. att den här lagstiftningen skulle vara speciellt komplicerad och svår. Hur kan man tänka sig att vi skulle kunna ha ett självständigt Åland om vi inte kan ha tre olika nivåer på straff?
Är det samma sak om man stjäl eller misshandlar, i fortsättningen ska
det vara en enda nivå på straffet? Det finns lindrig misshandel, vanlig
misshandel och grov misshandel. Det är inte komplicerat och det är inte
svårt. Men enligt Anders Eriksson är det helt plötsligt omöjligt och väldigt svårt för ålänningarna att förstå att det finns tre nivåer när det gäller rattfylleri.
”Det är så jätte komplicerat och det är så svårt”, jag vet inte vad man
pratar om här. Man försöker lägga in en massa konstigheter i det här.
Det är väldigt enkelt. Kör man påverkad mellan 0,2 och 0,5 så får man
en betalningsorder. Gör man det två gånger inom ett år så förlorar man
körkortet.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag är lite förvånad över kollegan Mattssons replik. Jag tycker att man
ska vara ganska försiktig med att beskylla någon för osanning. I klartext
säger man att någon ljuger. Sanningen kan uppfattas på väldigt olika
sätt. Som svar på den enkla frågan; hur skulle ett självständigt Åland
klara sig? Ja, man skulle klara sig på det sättet att man i grunden inte
skulle krångla till så väldigt enkla saker, som det här är sist och slutligen, så till den milda grad som man har gjort i det här lagförslaget. Det är
fullständigt orimligt att man skulle hålla på att snurra år efter år med
den här typen av nonsenslagstiftning.
Det är inte tre klasser, om man betecknar att man klarar sig under 0,2
så är det faktiskt fyra olika klasser. Titta på de sakkunnigas och polismyndigheternas åsikter! Är de invändningarna bara nonsens? Det är ju
förstås inte på det sättet utan de inser att det här inte går att administrera ur ett praktiskt hänseende.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! De vill ju helt i likhet med ltl Anders Eriksson ha exakt
samma lagstiftning som man har i riket. Då är det bra. Avvikelser från
rikets lagstiftning ger stora problem för polismyndigheterna, vilket man
ser i deras remissutlåtande.
Att vi ifrån moderat samling skulle vara emot byråkrati, det är vi inte.
Vi är för onödig byråkrati. Det är ganska viktigt att vi har strukturer,
ordning och reda i ett samhälle. Onödig byråkrati ska naturligtvis bort. I
vissa sammanhang finns det en struktur med regelverk som ska ligga till
grund för det här.
När det gäller dem som sköter sig och inte sköter sig så har vi en
mängd lagstiftningar som ger en större påföljd för ett grövre brott. Vi
har lagstiftningar om mord och annat också, det är inte till för dem som
sköter sig. Naturligtvis så måste vi lagstiftning för dem som går över
gränserna.
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Ltl Anders Eriksson, replik

Jag är inte helt säker på om alla kollegor i de moderata bänkarna håller
med när Åke Mattsson sade att moderaterna är för onödig byråkrati. Det
var troligtvis en felsägning.
Mattsson, Mattsson, Mattsson var nu lite saklig även om vi diskuterar
sådana här frågor! Står vi verkligen och föreslår att det ska vara samma
som i riket? Tvärtom, vi föreslår ju de den största skillnaden i och med
att vi säger att det ska vara en gräns; 0,5 promille. Under 0,5 promille är
det fritt och över är det grovt rattfylleri. Kom igen!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mika Nordberg, replik

Jag blir lite förvånad över ltl Anders Erikssons frihetsanalyserande i sitt
anförande. Frihet för några få att få köra berusade i trafiken, eller frihet
för en stor majoritet för att få vistas i trafiken och veta att man inte har
alkoholpåverkade medtrafikanter? Jag tror åtminstone för min del att
en majoritet av ålänningarna hellre ser till friheten att kunna vistas på
vägarna och inte ha alkoholpåverkade i trafiken. Den friheten tror jag
väger tyngre.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det tror faktiskt jag också. Vi har inte så väldigt olika åsikter när det gäller det.
Det stora problemet, som har kommit fram i alla undersökningar som
har gjorts, är det grova rattfylleriet. Vi måste ha fokus på att få bort
grova rattfyllerister från vägarna. Det är där den stora faran finns. Den
stora faran finns inte om man har varit till Eckerö eller till Sund och
druckit en mellanöl till sin middag. Vill man verkligen åtgärda det som
ltl Nordberg säger då ska man ge en tydlig signal. Det är inte acceptabelt
att vara ute i trafiken om man har kommit upp i promilleklassar över
0,5, då är det grovt rattfylleri som gäller. Det är en klar och tydlig signal
att då är man synnerligen återhållsam.
Ltl Mika Nordberg, replik

Fru talman! Dessa grova rattfyllerister, enligt min erfarenhet av alkohol
under hela min livstid så vet jag ingen som ännu har uppnått 0,8 promille utan att först ha passerat 0,2 till 0,5 och sedan 0,5 till 0,8. Utifrån
det argumentet är jag helt övertygad om att får man sig en näsbränna
mellan 0,2 och 0,5 så kan man hjälpa folk som är på väg in i ett alkoholberoende ett tidigt skede, i stället för att man ska ha en giljotin som falller vid 0,5. Jag tycker inte att det var ett bra förslag.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är givetvis sant det som ltl Nordberg sade, att man passerar först 0,2
och man passerar 0,5 osv. Men notera, ltl Nordberg, vid 0,2 promille är
man inte farlig i trafiken enligt vårt synsätt.
Vill man ha bort dem som är verkligt farliga i trafiken så ska man ha
en klar och tydlig signal, inte ett tillkrånglat system med flera olika klasser som inte ens den ansvariga polismyndigheten vet hur man ska hantera.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Ltl Eriksson efterlyser i sitt anförande sunt förnuft och
menar kanske då att ni som vill hålla kvar promillegränsen på 0,5 står
för det sunda förnuftet. Det är rätt av er att hålla er inställning och det
är bra att ni deklarerar den.
Jag tycker att 0,5 för mycket. Jag vill inte möta bilister som är salongsberusade, vilket man är mellan 0,2 och 0,5.
Lite extra byråkrati, som det naturligtvis blir, får man tåla för att
kunna bli av med de människor som chansar att de kan dricka några
glas och då kommer de kanske upp till 0,4-0,5 och blir jättefarliga i trafiken.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det har jag respekt för, man kan se det på olika sätt, kollegan Eliasson.
Jag vill bara klargöra att när jag pratade om sunt förnuft så utgår jag
ifrån att också medborgarna i det åländska samhället, den absolut övervägande majoriteten, har sunt förnuft. Jag pratade inte om att vi skulle
ha mera sunt förnuft än andra i den här lagstiftande församlingen. Jag
förlitar mig på att medborgarna har sunt förnuft. Sedan finns det alltid
ett fåtal som inte har det sunda förnuftet och de kör oavsett om gränsen
är 0,2 eller 0,5 promille. Eliasson ser det på ett annat sätt men där tror
jag att det bästa att få dem att hållas borta ifrån vägarna är att ha en
enormt tydlig signal, att det är grovt rattfylleri redan med detsamma
över 0,5 promille, men det kan man bedöma olika.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Ja, vi bedömer det olika och det är okej. Ltl Eriksson annonserar ut vad
han tycker och jag säger vad jag tycker.
På något sätt har jag en känsla att just detta, att det är krångligt och
att det blir jobbigt att tillämpa, används som ett svepskäl för att kunna
hålla kvar 0,5 och inte gå ner till 0,2. Det tycker jag att den här debatten
håller på att tala om för oss.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det sista håller jag inte med om. Det är absolut inte något svepskäl. Vi
kommer att återkomma i KST hur viktigt det är att man har en ordentlig, klar och tydlig transparent lagstiftning, vilket det är i alla sammanhang även här. När den myndighet som ska ha hand om det här faktiskt
säger i ett utlåtande på 2,5 sidor att man inte riktigt vet hur man ska
hantera det här och om det är rättssäkert, då är det inte bra och det är
långt ifrån svepskäl.
Från Ålands Framtids sida är det viktiga att ha en klar och tydlig signal att det grova rattfylleriet ska bort ifrån vägarna. Där hoppas jag att vi
får en ny och handlingskraftig regering som så snabbt som möjligt
kommer med ett nytt förslag på bordet när det nya lagtinget sammanträder.
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Ltl John Hilander, replik

Tack, talman! Jag börjar med att hålla med ltl Eriksson när han sade att
det är synd att de få individer, som ställer till det, sätter normerna i vårt
samhälle. Det upplever vi i mångt och mycket i lagstiftningen idag.
Att sänka gränsen för grovt rattfylleri till 0,5, hur ska man då jobba
med attityderna i trafiken? Hur ska vi få till de här nyktra zonerna som
vi alla vill att ska finnas när det gäller kontakt med barn och på många
olika ställen. Hur ska vi få trafiken till en nykter zon?
Ltl Anders Eriksson, replik

När det gäller normer och sunt förnuft så är vi överens och det är viktigt.
Vi har ifrån Ålands Framtids sida länge irriterat oss över att det är ett fåtal som inte sköter sig som ska utgöra normen och resten av befolkningen får en enorm byråkrati och en massa krångel på halsen att anpassa
sig till. Jag är glad att vi är överens om det.
När det gäller de alkoholfria zonerna i trafiken, så det tror också att vi
alla är överens om faktiskt. Oavsett om man vill ha 0,5 eller 0,2 så vill
ingen ha grovt berusade människor ute i trafiken. Däremot kanske vi ser
lite olika på det. Är man faktiskt grovt berusad eller ens påverkad vid
0,2? Det finns säkert de som kan hävda det också, men forskning kan
inte hävda det i varje fall.
Det bästa sättet att uppnå alkoholfria zoner är att ha en klar, tydlig
och transparent lagstiftning och det innehåller inte det här lagförslaget.
Ltl John Hilander, replik

Tack, talman! För att komma åt den grova berusning trafiken så måste
man jobba med normer, det är det enda sättet. Då måste man minska
chansen att använda alkohol i trafiken. Håller vi gränsen kvar vid 0,5 så
minskar inte den chansen då kan man hålla på att räkna och kalkylera i
trafiken. Man får ta omaket med en speciallösning. Jag tror att det kan
hjälpa många i det åländska samhället.
Ltl Anders Eriksson, replik

I den första repliken sade kollegan Hilander att han håller med mig helt
om normerna, men i den andra repliken sade han någonting helt annat.
Han slog faktiskt lite knut på sig själv. Antingen måste man säga det ena
eller det andra.
Ålands Framtid må vara gammalmodiga eller vad som helst men vi
har fortfarande ett ganska stort förtroende för det sunda förnuftet hos
Ålands befolkning.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Christian Beijar, replik

Fru talman! Ltl Anders Eriksson raljerar om att han i fortsättningen inte
kan dricka en mellanöl om har far ut och äter och sedan köra bil. Jag
kan i alla fall notera att han nog fortsättningsvis kan göra det, han klarar
sig under den promillegränsen.
Det som jag tycker att är viktigt i det här lagförslaget är långsiktigheten. Det som har kommit fram i debatten är attityder. De generationer
som växer upp får klart och tydligt från början klart för sig att man kan
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inte köra bil när man har över 0,2 promille. Risken för att hamna i grovt
rattfylleri i framtiden blir betydligt lägre. Det här är ju en konkret attitydförändrade åtgärd.
Ltl Anders Eriksson, replik

Om det uppfattades som att jag raljerade så var det definitivt inte meningen. Jag bara pekade på vilka konsekvenserna kan bli av den lagframställning som vi nu ska ta ställning till.
Det är bara att konstatera, kollegan Beijar, att vi är överens om att attityder är viktiga. Vi är överens om att det ska vara så alkoholfria zoner
som bara är möjligt ute på vägnätet, men hur vi ska uppnå det har vi
kanske lite olika åsikter om. Vi tror att en klar och tydlig signal är att det
ska vara enkelt, tydligt och transparent, det är det bästa budskapet lagstiftaren kan ge.
Christian Beijar, replik

I det här lagförslaget uppfattar jag att det är en klar och tydlig signal;
man kör inte i trafiken när man har över 0,2 promille!
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag vill bara påminna om att när vi behandlade rusmedelsmeddelandet i
social- och miljöutskottet så om inte minnet sviker mig totalt, åtminstone fanns det inte någon annan åsikt i protokollet, så var vi eniga
om att ett lagförslag enligt den här uppbyggnaden var vi ganska tveksamma till om man skulle kunna få det att fungera överhuvudtaget. Om
man inte tror på mig så kan man titta i det utlåtande som social- och
miljöutskottet gav. Då var vi synnerligen tveksamma till lagförslaget
men nu helt plötsligt är det så rysligt bra. Det är också lite svårt att förstå.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Annette Holmberg-Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag understöder mycket av det som ltl Anders Eriksson sade.
Jag måste ändå ifrågasätta tanken som finns inom Ålands Framtid
när det gäller en promillegräns, dvs. samma för de som kör med lite
promille i kroppen och de som kör med många promille i kroppen.
Tycker inte ltl Anders Eriksson att vi sträcker oss rätt långt när vi redan
går in för den strängaste lagstiftningen i Finland och i Sverige när det
gäller grovt rattfylleri?
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag tycker inte det, jag tycker inte att vi sträcker oss för långt. Vi tycker
givetvis att sänkningen från 1,2 till 0,8 är bra. Men eftersom vi vill ha en
så tydlig och enkel lagstiftning som möjligt, vilket jag har sagt många
gånger, så tror vi att det här är den bästa signalen. Vi är, som sagt, beredda att sträcka oss ännu längre, för det är det grova rattfylleriet som
måste bort ifrån vägarna.
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Annette Holmberg-Jansson, replik

Tack, fru talman! Där håller också jag också med ltl Eriksson, vilket jag
lyfte fram i mitt anförande som ltl Eriksson missade i onsdags.
Med den här promillesänkningen, och även om vi sänker gränsen för
grovt rattfylleri till det som Ålands Framtid önskar, så tror jag ändå inte
att vi kommer åt dem som är riktigt farliga i trafiken. De som har problem med spriten, de kör ändå. De bryr sig inte om gränsen på 0,2, 0,5
eller 0,8. De kör fast de har 2,5 promille.
Ja, jag håller med om att vi verkligen behöver sätta in resurser för att
få bort de grova rattfylleristerna från vägarna. Men jag är osäker på om
något av de här förslagen som har kommit upp här faktiskt är rätt väg
att gå.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag får bara konstatera att det är bra att vi är överens i det stora hela.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag blev lite förvånad nu. Jag håller med ltl Eriksson
om den lägre promillegränsen, det känner säkert ledamoten till vid det
här laget.
Ltl Eriksson förde fram att det är 0,5 som ska gälla som enda promillegräns även för grovt rattfylleri. Det här förkastandet som ltl Eriksson
stöder, är syftet att det här lagpaketet som ska komma tillbaka ska innehålla en gräns på 0,5? Jag är lite förvånad ändå, för ltl Brage Eklund
nämnde att han kunde tänka sig att stöda 0,8. Men nu för ltl Eriksson
fram förslaget på 0,5 och då blir det en ny variant som jag själv inte har
tagit ställning till.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det märks att vi är på väg in i en valrörelse. De två sista replikställarna
håller med, men är ändå tveksamma.
Tittar man på vad vi sade från Ålands Framtids sida i remissen i det
här ärendet så var det just detta som vi förde fram, 0,5 promille. Men jag
är mycket väl medveten om hur lagstiftningsarbetet fungerar. Vi ska inte
bygga en helt ny lag i det här parlamentet. Min förhoppning är att vi har
en förnuftig och bra landskapsregering efter valet som man i snabb ordning kommer tillbaka med ett lagförslag där man har en klar och tydlig
gräns. Men jag kan också sträcka mig så långt och säga, att om vi inte
kommer längre än till 0,8 så är det bättre än 1,2. Det är vi helt överens
om, men vi vill göra den här lagframställningen ännu bättre.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Det fortsätter förstås att vara lite otydligt. Jag delar
min kollega ltl Mika Nordbergs syn på att vi bör ha ett par nivåer så att
det är glidande så att inte giljotinen faller direkt vid en gräns. Det ska
finnas ett par gränser. Därför ifrågasätter jag ett förkastande av helheten. Vi har ju förlorat en omröstning om förslaget på den lägre gränsen
0,5 mot 0,2 Nu förstår jag att Ålands Framtids huvudsyfte är att föra
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fram att det enbart ska vara en gräns på 0,5 promille. Den tanken stöder
jag inte.
Ltl Anders Eriksson, replik

Ursäkta att jag suckar, men man är överens i grund och botten men man
ska ändå hitta skillnader.
Carlsson säger att det blir otydligt. Hur kan det bli otydligt att ha en
enda gräns jämfört med tre alternativt fyra klasser? Hur kan det bli
mera otydligt? Det måste ju vara betydligt mera klart vad som gäller, det
insåg Carlsson själv när han använde ett så drastiskt uttryck som ”giljotinen faller”. Jag har inte använt det uttrycket. Det visar i varje fall att
Carlsson inser att signalen till dem som funderar på att köra berusade är
otroligt tydlig. Den signalen är inte alls otydlig, Carlsson.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Det är trevligt att få vara med i den här debatten. Jag hade inte
möjlighet att närvara senast när den avgörande omröstningen gjordes i det
här ärendet.
Det är naturligtvis oppositionens roll att kritisera att komma med alternativ och det har vi fått höra nu.
Vad gäller Ålands Framtid så tycker jag att det är intressant att det sunda
förnuftet skulle vara normen. Det upprepar ltl Anders Eriksson ofta, det
sunda förnuftet. Men vad är då det sunda förnuftet? Ja, det har inte ltl Anders Eriksson förklarat för oss. Det finns nog ganska omfattande litteratur om
själva begreppet. Men, om man uttrycker att det sunda förnuftet ska utgöra
normen så borde väl ltl Anders Eriksson och Ålands Framtid föreslå det.
Första meningen i 4 § skulle då lyda; ”den som för ett motordrivet fordon efter att ha förtärt alkohol ska följa sunt förnuft”. Det borde bli 4 § enligt
Ålands Framtid. Jag bara försöker dra en slutsats av resonemanget. Grovt
rattfylleri skulle det vara när alkoholhalten är minst 0,5 promille. Så borde
rimligtvis Ålands Framtids förslag till lagstiftning vara.
På det viset skulle det vara väldigt enkel lagstiftning, men det skulle bli
ganska svårt med rättssäkerheten eftersom normen ”sunda förnuftet” är
ganska svårt att definiera. Det alternativet är inte riktigt reellt, tycker jag.
Att sänka gränsen för grovt rattfylleri till 0,5, är väl något sorts medeltal
för att man tycker att det här ändå inte är effektiv lagstiftning.
Man kanske känner sig skyldig att komma med förslag om förkastande.
Jag tycker inte att Ålands Framtid kommer med något verkligt alternativ. Det
är lite oklart vad Ålands Framtid egentligen vill. Vill man få en nykter trafik
eller vill man få fast alkoholister? Det är många här som tycker att lagen på
något vis ska användas för att avslöja missbrukare, då tror jag att man hamnar fel. Det är sant att lagstiftningen i vissa fall kan fungera i det syftet, men
det är inte det primära.
Fru talman! Jag måste uppriktigt sagt säga att jag tycker att det är lite
konstigt att liberalernas kläm har godkänts. Jag har formella invändningar.
Det här är ju ett alternativt förslag. Det står här; ”att lagtinget uppmanar
landskapsregeringen att i skyndsam ordning återkomma till lagtinget med
ändring av trafikbrottslagen så att en sänkning av promillegränsen från
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nuvarande 0,49 till 0,2 genomförs med gällande påföljdssystem.” Det är ju
ett annat alternativ. En kläm ska ju vara en viljeyttring som riktas till regeringen mot bakgrund av ett lagförslag som ska godkännas eller har godkänts.
Det är ju dessutom politiskt helt orimligt, först skulle en majoritet här rösta
igenom landskapsregeringens förslag och sedan skulle man nästa minut godkänna en kläm som har motsatt verkan. För mig känns detta inte riktigt seriöst, vare sig från oppositionens eller från något annat håll.
Det är väl bara att notera att liberalerna inte tror att självstyrelsen klarar
av det här. Det stämmer inte riktigt heller att alla sakkunniga skulle ha varit
emot den här lagstiftningen. Nu kommer jag inte ihåg den här personens
namn, men en av de högsta inom trafikministeriet i Finland uttalade sig väldigt positivt om det här förslaget och sade att man kommer på rikssidan att
följa med det här förslagets implementering och att man är intresserad. Jag
uppfattade att om det här faller väl ut så kan man mycket väl tänka sig att initiera ett liknande lagförslag i riket.
I motsats till liberalernas väldigt nedslående uppfattning om vad självstyrelsen klarar av så tror vi socialdemokrater att det här är fullt möjligt att genomföra. Jag tycker att ltl Åke Mattsson hade ett väldigt initierat och bra inlägg, han har ju också goda insikter i polisens arbete och han torde kunna
göra en ganska bra bedömning av möjligheterna att följa upp lagförslaget.
Nu blir det en avgörande behandling i det här ärendet. För vår del så hoppas vi att det godkänns.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, fru talman! Ltl Sundback tycker inte att det har förts fram några
reella alternativ till de förslag som landskapsregeringen presenterade.
De facto har vi fört debatter, både i remissdebatten, här samt diskuterat
frågan i utskottet om man inte borde titta på möjligheten att sänka det
grova rattfylleriet till 0,5 och bara ha en gräns. Det utgår ifrån ett tankesätt där vi menar att rattfylleri alltid är grovt. Man ska inte dricka alkohol och passera en gräns på 0,5 i trafiken. Det är vår utgångspunkt. Men
med det här lagförslaget får vi nu en klass där det är tillåtet att dricka
upp till 0,2, det har vi förståelse för, sedan är det någon slags lindrigt
rattfylleri och sedan har vi dessutom rattfylleri och så grovt rattfylleri.
Det är ganska svårt för oss om vi utgår ifrån vår inställning till alkohol i
trafiken att motivera det lindriga rattfylleriet, för vi tycker inte att det är
lindrigt. Man borde också överväga möjligheterna att införa en tydlig
gräns; grovt rattfylleri. Det är lika grovt vid 0,5.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag förstår resonemanget. Om man i realiteten vill åstadkomma en så
nykter trafik som möjligt då är inte 0,5 något bra mått som jag ser det.
Vi är ju flera här som var med på Mika Nordbergs promillemiddag och
ingen av oss, tror jag, kom upp till 0,5 promille, men ändå kände många
sig rätt så berusade betydligt tidigare.
Vill man faktiskt åstadkomma en så nykter trafik som möjligt då ska
gränsen vara 0,2. Det finns väl knappast någon lägre gräns i världen?
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Ltl Axel Jonsson, replik

Ja, det finns faktiskt de som har 0,0 också, men de har samtidigt bristande kontroller enligt den information som jag har.
Ltl Sundback berättade att många som deltog på den här middagen
tyckte att de var berusade betydligt före de uppnådde 0,5. Jag utgår
också från att samtliga som var med på den middagen inte skulle ha satt
sig i en bil efter middagen, förhoppningsvis gjorde de inte det heller. Det
är precis det som vi menar, det finns ett sunt förnuft hos majoriteten av
ålänningarna. Vi vill betona att man måste använda sitt sunda förnuft
när man funderar på om man är kapabel att köra bil och framföra ett
fordon vid det här tillfället. Det är detta som vi som lagstiftare ska betona menar vi från Ålands Framtid. Man ska inte ens berusa sig så att
man är i närheten av 0,5. Vi vill signalera att det borde vara tydligt och
det borde alltid vara grovt att passera den gränsen.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag förstår resonemanget, men det sunda förnuftet är ingen norm. Om
man inför den straffbara gränsen för rattfylleri till 0,2 promille så hamnar cirka 40 procent av förarna över den tillåtna gränsen. Det är många
som då saknar sunt förnuft.
I all ära, men det där är mera snack än fakta och verklighet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torbjörn Eliasson

Tack, fru talman! Det fanns en tid där vi hade majoritet i lagtinget att
sänka båda dessa gränser. Nu står striden mellan 0,5 och 0,2, om man
ska göra någonting åt gränsen på 0,5 och om man ska sänka den eller
inte.
När man ändrar en sådan här lag så jag tycker att man ska veta att det
handlar mycket om attityder, vilket någon har nämnt här också. Lagstiftningen är normgivande och den är jätteviktig för medborgarna att
förstå vad man får göra och vad man inte får göra. Om man som i det
här fallet sänker gränsen så blir signalen att vi inte accepterar att man
kör bil salongsberusad, som jag vill kalla det. Om man har 0,49 och redan över 0,3 promille så anser jag att man är salongsberusad. Man är
upprymd, mindre uppmärksam och då är man ingen bra pilot som jag
sade när vi diskuterade det här senast. Vi vill att det ska vara helnyktert,
0,0, för en pilot när vi sitter i ett flygplan och det vill jag också att piloten i min bil ska vara. Piloten ska vara nykter, inte salongsberusad.
Jag sade i en replik här att jag går med på att det visst blir mera byråkrati. Jag använde ordet byråkrati. Jag skulle vilja ändra på det ordet,
det blir mera jobb, det blir mera arbete. Det här kallar jag inte för byråkrati. Det blir mera arbete för poliserna om vi sätter in en sådan här
mellangräns.
När vi fick betänkandet från utskottet så tyckte jag att det var väldigt
kreativt när man kom på den här mellangränsen bara för att man skulle
kunna uppnå majoritet här i lagtinget, annars hade vi inte kunnat sänka
den här gränsen. Tack vare den kreativiteten så har vi ett förslag som är
väldigt spännande och intressant, och som man vill påstå att är hopplöst
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att använda. Nå, det är bara att använda promillemätaren. Står det 0,25
så vet polisen vad de ska göra. Då ska polisen ge ut ordningsbot och ta
nycklarna av chauffören. Sedan får man köra när man är nykter igen.
Det kan inte vara så väldigt svårt och inte är det luddigt heller. Jag tycker att det är solklart.
För mitt vidkommande vill jag en sista gång säga att jag hoppas att vi
kan få igenom det här. Det kommer att bli ett intressant test som eventuellt också kan bli intressant för andra att genomföra. Tack, fru talman.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Attityder är förstås viktiga och dem kan man påverka
på olika sätt. En sådan påverkan är promillegränsen enligt ltl Torbjörn
Eliasson. Kan ltl Eliasson hålla med om att när man sänker gränsen för
grovt rattfylleri så är det också ett sätt att försöka förändra attityderna?
När det gäller den lägre gränsen så har jag för min egen del argumenterat mot den på grund av ökade kostnader, orimligt arbete för polisen
och det finns flera negativa aspekter som väger in. Även när man tittar
på statistiken så har det inte den effekten på trafikolyckor som jag tror
att de flesta förväntar sig att det ska ha. Ni kommer att få se det här i
framtiden. Tittar man på statistik från andra ställen där de har sänkt
promillegränsen så har det inte fått den effekten som många har hävdat.
Attityder kan också ändras på andra sätt men även genom att sänka den
grova rattfyllerigränsen vilket jag också förespråkar.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Självklart! Det är klart att vi också ska sänka den höga
gränsen. När det gäller effekterna och mätningarna så tror jag att det är
först när vi har genomfört den här lagen, när vi får en mellangräns mellan 0,2 och 0,5, då kommer det att mätas i det här området och då
kommer vi att få se effekterna. Det är ju detta som är det intressanta.
Om någon har blåst 0,49 så kanske de har blåst en gång till och det har
varit 0,48 eller 0,49 och så har de fått köra och det har inte blivit någon
statistik på det. Men nu blir det statistik på 0,2 till 0,5. Man kommer
också att se t.ex. om det finns någon med halterna 0,30, 0,35 och 0,40
som har varit med en bilolycka osv. Det är nu efter att vi har genomfört
den här lagen som vi kommer att producera statistiken. Det är en statistik som är unik och som kanske inte finns på något annat ställe. Det
blir intressant!
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Ja, det blir säkert intressant att följa den unika statistiken. Frågan är om vi har tillräckligt med underlag för att kunna dra
några vetenskapliga slutsatser på lilla Åland? Det är jag osäker på. Det
är för litet underlag. Förhoppningsvis är det alldeles för få som blåser
för hög promille så att vi inte får en tillräcklig tillförlitlig statistik.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Tyvärr så förekommer det alltför mycket alkoholdrickande på Åland som på många andra ställen. Vi kommer nog tyvärr att få
statistik på alla de här områdena så att man så småningom kan dra slutsatser.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av trafikbrottslagen för landskapet Åland för antagande i andra behandling. Begärs ordet?
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Jag föreslog tidigare ett förkastande av hela lagförslaget och
det vidhåller jag.
Ltl Axel Jonsson

Jag understöder förslaget, fru talman!
Talmannen
Ltl Brage Eklund, understödd av ltl Axel Jonsson, har föreslagit att lagförslaget landskapslag om ändring av trafikbrottslagen för landskapet Åland ska förkastas.
Omröstning kommer därför att verkställas.
Den som omfattar utskottets betänkande, röstar ja; den som omfattar ltl Brage Eklunds
förslag om förkastande, röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-rösterna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-rösterna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat godkänt lagförslaget.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av körkortslagen för Åland för antagande i andra behandling. Begärs ordet?
Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är
avslutad.
Motiveringen föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget
har i enda behandling godkänt motiveringen.
Begärs ytterligare ordet?
Vtm Viveka Eriksson

Talman! Jag föreslår en kläm med följande lydelse: ”Att lagtinget uppmanar
landskapsregeringen att i skyndsam ordning återkomma till lagtinget med en
ändring av trafikbrottslagen så att en sänkning av promillegränsen från nuvarande 0,5 till 0,2 genomförs inom gällande påföljdssystem.”
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Jag ber att få understöda vtm Erikssons förslag.
Talmannen
Vtm Viveka Eriksson, understöd av ltl Katrin Sjögren, har föreslagit att lagtinget ska
godkänna en åtgärdsuppmaning av följande lydelse: ”Att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att i skyndsam ordning återkomma till lagtinget med en ändring av
trafikbrottslagen så att en sänkning av promillegränsen från nuvarande 0,5 till 0,2 genomförs med gällande påföljdssystem.”
Förslaget utdelades, där det har gjorts två små förändringar, i samband med ärendets
första behandling. Om ett förslag till en kläm, med en uppmaning till landskapsregeringen att vidta åtgärder, har väckts i plenum i samband med ett lagstiftningsärende
och förslaget inte har behandlats i ett utskott eller inte ingår i någon reservation till ett
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betänkande ska förslaget enligt 70 § arbetsordningen bordläggas till följande plenum
för att då antingen antas oförändrat eller förkastas.
Vtm Vivekas Erikssons klämförslag bordläggs därför till lagtingets plenum 16.09.2015.
Andra behandling
4

Servicesedlar inom socialvården
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 13/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 23/2014-2015)
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 och därefter kan eventuella
förslag till klämmar läggas fram. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Diskussion.
Ltl Torsten Sundblom

Tack, fru talman! Jag aviserade under första behandling att jag skulle lämna
ett klämförslag, vilket just nu delas ut. Jag vill förtydliga lite vad utskottet
hade för beställning.
Klämmen lyder således: ”Att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att
återkomma med förslag till lagstiftning som möjliggör ibruktagande av servicesedlar inom hälso- och sjukvården där även servicesedlar för tandvården
ska ingå.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det är ju precis i de banorna som utskottet också har
skrivit. Här står det klart och tydligt: ”förslag till lagstiftning som möjliggör ibruktagande av servicesedlar även inom hälso- och sjukvården”
Det är tråkigt att Torsten Sundbloms klämförslag inte heller innehåller
gynekologitjänster som vi också diskuterade och som är mycket dyrt för
åländska kvinnor.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Ja, det kunde ha varit ett alternativ. Jag skulle gärna
se att vi utformar en kläm ibland och det tas inte alla gånger emot så
välvilligt.
Jag tyckte att det var väldigt viktigt att lyfta upp tandvården i det här
fallet eftersom det har förekommit mycket diskussioner om tandvården
under hela mandatperioden.
Ltl Kemetter har rätt, gynekologitjänsterna kunde också mycket väl
ha varit med.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Jag måste nog faktiskt reagera på att Torsten Sundblom har upplevt att han inte har blivit hörd i utskottet. Den uppfattningen har jag nog inte alls. Jag tycker att vi har haft en mycket öppen
och bra diskussion. Om ltl Sundblom hade velat lämna in någon form av
kläm så hittills har vi alltid kunnat kompromissa. Jag är mycket förvånad över den kritiken mot utskottets arbete.
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Ltl Torsten Sundblom, replik

Nu tror jag att det skedde ett litet missförstånd. Det är inte frågan om att
jag inte har blivit hörd i utskottet. Jag sade att jag ibland brukar föreslå
klämmar, men man brukar inte vilja ha klämmar i allmänhet. Det var
det som jag menade.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Nu förstår jag faktiskt ingenting! Mig veterligen har ltl
Torsten Sundblom inte föreslagit någon kläm i utskottet till den här delen. Det står så här i utskottets betänkande: ”Utskottet anser att servicesedlar även lämpar sig väl för vissa typer av hälso- och sjukvårdstjänster, exempelvis hemsjukvård och tandvård och uppmanar landskapsregeringen att återkomma med förslag till lagstiftning som möjliggör ibruktagande av servicesedlar även inom hälso- och sjukvården”. Sedan läser jag Torsten Sundbloms kläm, jag tänker inte upprepa
den, men det står i princip exakt samma sak. Tandvård, hälso- och sjukvård och att man uppmanar landskapsregeringen det nämns både i
klämmen och även i betänkandet. Vi är helt överens.
Varför? Är det för att det är valtider nu? Är det därför nu som ltl Torsten Sundblom ska synas? Vi är ju överens, vi tycker precis likadant och
vi uppmanar likadant!
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Ja, vi tycker likadant. I det här specifika ärendet så föreslog jag inte någon kläm i utskottet. Men jag sade att jag allmänt
ibland brukar tala om att vi ska utforma en kläm. Någon tycker inte det
och säger nej och så är jag med på det, så får det vara med det. Det har
skett flera gånger.
I det här fallet handlar det endast om att vi förtydligar det lite nu. Jag
tycker att det är tydligare med en kläm i ett betänkande än så som vi har
skrivit. Jag har funderat att det blir tydligare så här.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Nej, det förtydligar ingenting! Det är samma sak. Vi
föreslår precis samma sak. Förklara vad det förtydligar. Jag läste upp
orden, de är identiska. Vi föreslår och uppmanar precis samma saker.
Vad är skillnaden förutom att ltl Torsten Sundblom vill få uppmärksamhet med sitt namn här? Vi är ju överens. Vi tycker precis likadant.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Det förtydligar bara att tandvården ska ingå.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
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Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Jag ska be att få tacka ltl Sundblom och liberalerna för att de i de
sista skälvande minuterna av den här lagtingssessionen så klart deklarerar att
de vill stöda tandvården. Vilken tandvård de egentligen menar framgår inte
klart och tydligt. Jag antar att det är servicesedlar till privat tandvård, det
kanske borde stå det tydlighetens skull. Det är åtminstone det socialdemokratiska förslaget.
Det är väl ingen reform som har mött så mycket hätska kommentarer från
de flesta partier under den gångna perioden som det här förslaget om allmän
tandvård som socialdemokraterna försökte införa och kommer att fortsätta
att införa för att vi ska ha minst samma förmåner som i riket på det här området. Vi har kommit en bit på väg, men det krävs nog många fler insatser för
att det här ska gå igenom.
Den här klämmen kommer ju inte att gå igenom. Det är ju flera slag i luften. För precis som här har sagts så står precis samma sak i betänkandet. Det
visar i alla fall att liberalerna nu, antar jag, stöder utvecklingen av allmän
tandvård med servicesedlar. Det är vi mycket, mycket glada över att få höra
här i salen. Tack.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Gällande tandvården så tror jag att jag vågar säga att socialdemokraternas löften inför förra valet och det svek som har skett under den här mandatperioden är något som befolkningen kommer att
minnas väldigt länge. Ni sade att det skulle vara tandvård för befolkningen, det var ett löfte som gavs. Döm om vår förvåning när det kommer ett förslag till servicesedlar där tandvården inte finns med. Det är
ett sådant förslag, som ni med majoritet nu håller på att driva igenom,
som kommer att bli beslutet. Ni måste själva skriva i betänkandet att
nästa regering behöver ta tag i den här frågan så att tandvården kan finnas med som en del i ett system med servicesedlar.
Alla ska veta att det som lagtinget kommer att besluta om idag, det
förbättra inte möjligheterna till tandvård på Åland ett endaste litet dyft.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Nog måste vi väl lita på att liberalerna nu vill ha samhällsstödd tandvård, antingen i form av allmän tandvård via det offentliga eller genom stöd till de privata. Vi tycker att det är jättebra att liberalerna
nu deklarerar denna ståndpunkt klart och tydligt inför valet. Tack, för
det!
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Förmodligen behövs det liberaler för att kunna få till stånd
en förbättring, för socialdemokraterna har inte klarat av att få till stånd
en förbättring.
Det här lagförslaget förbättrar inte möjligheterna till tandvård för en
endaste ålänning till en endaste euro eller till en endaste cent. Det ska
alla veta. Det här förslaget uteslöt tandvården.
Vad gäller själva frågan om klämmen så blir det en helt avgörande
skillnad om lagtinget har en kläm i samband med betänkandet. Då
kommer så småningom en tjänsteman i landskapsregeringen att få
ärendet på sitt bord och få uppdraget att börja bereda frågan i den rikt-
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ning som lagtinget har bestämt. En allmän formulering i betänkandet
inte alls har samma tyngd.
Ltl Barbro Sundback, replik

Socialdemokraterna har ordnat tandvård för ytterligare ungefär 2 500
personer till på Åland under den här mandatperioden med stöd av båda
regeringspartier. Bland annat liberalerna var emot det. Det var ju med
stöd av grundlagen som liberalerna ville förkasta tandvården då vi försöker utveckla tandvården i skärgården. Tandvården blev inte optimal,
det borde ha varit en tandvårdsvagn och inte stolen som personalen ska
hålla på att baxa in och ut överallt. Det var en dålig nivå, men vi fick inte
mycket stöd då från liberalerna. Det räcker nog knappast nu heller. Det
är bra men det måste vara flera som inser det. Det är viktigt ur folkhälsoaspekten att alla kan få tandvård.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Det här är ett angeläget ärende. En kläm innehåller en
tydlig beställning.
På Åland har vi en välutbyggd privat tandvård. Vad är inte bättre än
att vi får servicesedlar som man kan använda när vi ändå har en väl utbyggd privat tandvård? Då ska vi använda den privata tandvården.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag håller helt med ltl Sundblom. Dessutom är det ännu viktigare om
regeringen i Helsingfors driver igenom alla sina nedskärningsåtgärder,
för då minskar folkpensionsanstaltens ersättning för privata tandläkarbesök. Om vi inte har servicesedlar så blir det ännu dyrare att gå till privat tandläkare. Det betyder att fler måste avstå eftersom det är så pass
kostsamt.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Ltl Sundback, det är ganska enkelt; rösta för klämmen!
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, om det vore så enkelt ltl Sundblom. Jag är glad för stödet från liberalerna, det ska jag säga uppriktigt, det kom sent men stödet kom i alla
fall.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Ja, outgrundliga äro politikens vägar. Det är ju socialdemokraterna som väldigt mycket har motsatt sig servicesedlar. Uppe på mitt
rum har jag ett gediget material som jag kan hämta när det gäller tandvården. Socialdemokraterna har motarbetat servicesedlar. För fyra år
sedan förde vi fram att servicesedlar kunde vara ett alternativ för tandvården. Vi sade också att man ska prioritera dem som har det största
behovet, de som har ekonomiskt tufft och de äldre. Vi hade en annan infallsvinkel på vår tandvård. Socialdemokraterna har ju från början till
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slut motarbetat servicesedlar. Det gick ett sus genom salen när den här
lagstiftningen var på bordet, man fick stryka stora delar av sina anföranden för att servicesedlar i den privata tandvården inte ingick.
Lite hederlighet i den här debatten kan man faktiskt kräva.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! För att bereda dem som har de sämsta ekonomiska möjligheterna att gå till tandläkaren så har det nog varit viktigt att prioritera
allmän tandvård via ÅHS. Då har vi kunnat rikta åtgärder till dem som
faktiskt har de lägsta inkomsterna, inte fullt ut, för stödet har ändå varit
så pass svagt.
Detta med servicesedlar ser vi som det andra steget. Samtidigt ska vi
se över den allmänna tandvården så att de som ligger under den relativa
fattigdomsgränsen också får tillgång till den allmänna tandvården. Det
räcker inte med servicesedlar för dem som har de lägsta inkomsterna.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Detta är vi helt med på. Faktum är ju att det har hänt väldigt
lite i tandvårdsfrågan under den här mandatperioden. Resurserna som
frigjordes för att kunna riktas om, det gjorde man i förra hälso- och
sjukvårdslagen. Det skrev ministern själv här i ett inlägg när man fick
kritik. Vi måste också komma ihåg att man tog bort delar av sjukdomskostnadsavdraget och det fördyrade också tandvården här på Åland.
Jag kan hämta upp verksamhetsberättelsen för 2014 där man skriver
under social och miljöavdelningens verksamhet att man inte fick politiska riktlinjer och man fick inte resurser när det gäller att utveckla
tandvården. Jag har materialet i mitt rum, jag kan hämta ner det när
som helst.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, det är säkert mycket mer som hade kunnat göras, dels om vi hade
haft mera politiskt stöd för den här reformen. Stödet kommer lite för
sent nu. Det andra är att man har haft krav på inbesparingar inom
hälso- och sjukvårdssektorn, åtminstone liberalerna har hela tiden krävt
ytterligare nedskärningar, det har varit för lite. Det har inte funnits så
stort reformutrymme att man helt och fullt skulle kunna genomföra den
här reformen under den här perioden.
Men framstegen är betydande, 2 500 personer är ganska många i
samhället. Det är nästan tio procent!
Vi fortsätter nästa period och jag ser fram emot alla konstruktiva förslag från liberalerna på det här området.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Minister Carina Aaltonen

Fru talman! Det är precis som ltl Torsten Sundblom sade, det här är ett
mycket angeläget ärende. Men att göra det som ett förslag till en kläm kanske
ändå är att slå in öppna dörrar. I årets budget har vi redan skrivningar om att
landskapsregeringen ska utreda förslaget om servicesedlar inom tandvården.
Tanken är att det ska göras ett system där privata tandläkare kan sälja tjäns-
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ter till landskapet. Det här finns med i planen för vad hälso- och sjukvårdsbyrån ska göra under det här året.
Just nu jobbar en arbetsgrupp med att titta på kostnaderna och innebörden att föra in de cirka 2 700 personer som lever under den relativa fattigdomsgränsen, så att de skulle få tillgång till ÅHS tandhälsa. Vi har fått en ungefärlig prislapp. Vi har också ett förslag på hur det skulle kunna genomföras.
Mycket har hänt under den här perioden. Vi har prioriterat de äldre som
bor på institutioner, skärgårdsbor och vissa grupper som har svårigheter beträffande sin hälsa. De har också fått tillgång till ÅHS tandhälsa.
Som ni alla känner till så har budgetläget för landskapsregeringen och i
synnerhet för ÅHS varit oerhört stram. Det har inte funnits ett stort utrymme
för budgetutvidgningar, därför har man planerat om på tandhälsan så att
man har haft utrymme att ta in nya grupper.
Sedan har också bristen på tandläkare varit betydande under de här senaste åren, men där ser läget betydligt bättre ut idag. Nu verkar man kunna få
tag i tandläkare. Det har varit en oerhörd brist på tandläkare under de senaste åren.
Det är bra att den här frågan diskuteras. Jag välkomnar förstås många
andra partiers engagemang i det här ärendet.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Det är väldigt svårt att förstå varför inte ministern har sett till
att systemet med servicesedlar också innehöll tandvård. Den här framställningen har kommit från landskapsregeringen och där fanns inte
någonting om tandvården. Det är så svårt att förstå. Nu säger man att
det här ska man göra sedan. Det fanns ju alla möjligheter att göra det i
det här sammanhanget. Varför såg inte ministern till att det blev gjort?
Minister Carina Aaltonen, replik

Det finns en mycket enkel förklaring till det, fru talman. Vi har under de
här åren haft tre landskapsläkare på plats. För tillfället har vi en vikarie.
I morgon går ansökningstiden ut för landskapsläkartjänsten, som har
utlysts på nytt. Det handlar också om att ha resurser inom förvaltningen
för att vi ska kunna klara av olika uppgifter. Att införa en sådan här stor
reform kräver kostnadsunderlag, eftersom man vill veta vad det kostar,
och planering på hur det ska genomföras. Vi måste utreda hur vi ska
göra för att vi inte ska få mer administration i ett sådant här nytt system.
Det kräver personal och vi har faktiskt också besparingar på landskapsförvaltningen. Hälso- och sjukvårdsbyrån har 2,5 tjänster. Vi ser en liten
ljusning. Det ska också finnas landskapsläkare att få tag i som kan ta tag
i den här frågan.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Huvudbudskapet från socialdemokraterna i förra valet var
tandvården, tandvård till oss alla! Socialdemokraterna har inte ens lyckats få till detta med servicesedlar.
Nu säger ministern att de äldre på institutionerna har fått tandvård,
det var ju en riktning som fanns redan sedan tidigare. Vad har egentligen socialdemokraterna i regeringen åstadkommit när det gäller tandvård till alla ålänningar?

209

Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Det är ju som sagt över 2 500 flera som har fått tillgång till
allmän tandvård. Ju flera som jobbar i samma riktning, så ju bättre är
det. Jag tycker inte man kan stå här och säga att det finns någon motsättning. Det är bra om liberalerna och socialdemokraterna har samma
målsättning; att det ska finnas allmän tandvård Åland.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag har samma tema som i förra replikväxlingen. Socialdemokraterna stora budskap i samband med valrörelsen för fyra år sedan
var tandvård för alla. Nu står ansvarig minister här och säger att i fråga
om servicesedlar så har man lämnat bort just den här sektorn på grund
av personalbrist, och det har vi ju förstås en viss förståelse för. Men man
har ju ändå valt att prioritera andra sociala områden som man har fört
fram nu och som kan finansieras via servicesedlar. Landskapsregeringen
har helt uppenbarligen prioriterat ned tandvårdsfrågan, eftersom inte
den frågan finns med och inte kommer att avgöras i samband med det
här lagförslaget.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Det viktiga för den här regeringen är att vi ska kunna föra
fram servicesedlar. Vi tar det stegvis. Steg ett är servicesedlar inom socialvården, det har varit väldigt angeläget att få det på bordet. Att utreda
och ta fram system för servicesedlar beträffande tandvården skulle ha
fördröjt det här lagförslaget. Jag tycker också att liberalerna faktiskt
borde se att det är bra. Vi kan inte få allt på en gång, man kan inte äta en
elefant i en munsbit, vi får ta det stegvis. På det viset kommer det också
att bli med den allmänna tandvården, vi får ta den stegvis. Steg ett borde
nu vara att få in 2 700 personer, som lever under den relativa fattigdomsgränsen, under allmän tandvård. Steg två är att kunna se hur man
kan använda servicesedlar även för tandvård, gynekologi och allt annat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Dessvärre tycks det bli små, små pytte steg myrsteg i utvecklingen på tandvårdsområde så länge som socialdemokraterna finns
vid makten. Men det kanske blir ändring på det?
Jag tror att det nämndes en siffra på 2 000 till 2 500 ålänningar som
nu har fått tillgång till tandvård, som ministern sade. Då nämnde man
också att skärgårdsborna har fått tillgång till offentlig tandvård. Är det
faktiskt så att när tandvårdsstolen förs ut till skärgården att samtliga
skärgårdsbor har en möjlighet att boka tider i tandvårdsmottagningen?
Eller är det i verkligheten en mindre del av skärgårdsbefolkningen som
har den här möjligheten?
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Alla kumlingebor som bor t.ex. på Kumlinge eller i någon
annan skärgårdskommun har rätt att få tid i mån av möjlighet. Man har
rätt att besöka tandvårdsstolen när den är på plats i kommunen.
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Det viktiga är att vi ser en riktning. Vi har också fört in flera ålderskategorier, upp t.o.m. 27 år, som har rätt att gå till ÅHS tandvård.
Små steg, ja, det tog 20 år i riket att införa allmän tandvård. Jag hoppas att det ska gå lite snabbare på Åland. Jag tycker att vi har börjat ta
de stegen framåt i alla fall.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag tycker att det är bra att man tar steg framåt, men det behövs ju relevant information för att man ska kunna ta de här stegen
framåt.
Ur ett liberalt perspektiv skulle det ha varit väldigt viktigt att prioritera de äldre och de som lever under den relativa fattigdomsgränsen
istället för skärgårdsborna. Vi vet att det är ett hypotetiskt resonemang
hur många skärgårdsbor som får dra nytta av tandvårdsvagnen. Vi vet
att det inte fungerar, det vet alla vi som har nära och kära som lever ute i
skärgården. Ingalunda är det gratis heller, det kostar en hel del och vad
man kan göra är begränsat.
Jag tycker också att det är bra att socialdemokraterna kan tänka sig
servicesedlar i tandvården för det har man tidigare varit helt emot. Alla
skulle ha möjlighet att gå till den offentliga tandvården. Där kanske vi
har kommit ett steg närmare varandra.
Det är också väsentligt att veta vad det kommer att kosta. Man kan
inte lova servicesedlar om man inte ha någon slags hum om vad det
kommer att kosta. Finns det någon idé och riktning i den frågan?
Talmannen
Tiden är ute!
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Vi måste först förstås ta reda på vad det kostar. Idag vet vad
det kommer att innebära, vi kan i alla fall uppskatta vad det kommer att
innebära att få in ytterligare i tandvården 2 500 personer som lever under den relativa fattigdomsgränsen. För att vi ska kunna veta vad det
kostar med servicesedlar så måste vi också titta på olika system. Hur ska
de göras så att inte stora delar går till administration? Kan det göras
inom ÅDA? Behöver vi vänta på att alla tekniska IT-lösningar ska
komma på plats först innan vi kan ha sådana här system igång? Det
finns mycket att utreda, undersöka och bestämma sig för innan vi har
servicesedlar på plats.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Göte Winé

Tack, fru talman! Jag hade inte tänkt gå in i debatten mera idag. Jag hade
mitt anförande i remissdebatten men jag kunde inte hålla mig när ltl Katrin
Sjögren i en replik sade att socialdemokraterna alltid har motarbetat servicesedlar inom tandvården. Jag vill bara förtydliga; det stämmer inte!
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År 2007 satt jag i ÅHS styrelse. När vi gjorde upp 2008 års verksamhetsplan bad jag om att få in ett förtydligande i verksamhetsplanen, att man under året 2008 utreder hur tandvården kan bli mera tillgänglig för den
åländska befolkningen. Det var mitt förslag i verksamhetsplanen. Där ingick
att man skulle kunna få tillgång till de privata tandläkarna och även billigare.
Därför är det inte som ltl Katrin Sjögren sade, att socialdemokraterna alltid
har varit helt emot.
Liberalerna tycker otroligt mycket om att tolka vad vi socialdemokrater
tycker. Det är kanske bättre att man funderar på vad det egentligen är vi vill.
Ltl Sundbloms klämförslag beror väl egentligen på att det är val snart och
nu ska liberalerna dra igång det här sveket från socialdemokraterna, för det
är bra för liberaler inför valet. Det är lite såsom jag uppfattar det här, eftersom man nu i debatten får höra att ltl Sundblom inte har föreslagit det här
i utskottsarbetet.
Fru talman! Ltl Katrin Sjögren sade att socialdemokraterna alltid har varit
emot servicesedlar inom tandvården. Det stämmer inte!
Däremot är det så som jag befarade i remissdebatten. När det gäller servicesedlar så pratade jag om vilka konsekvenser det här får för de mindre
kommunerna och framförallt för invånarna. Kommer kommunerna att kunna
erbjuda det här? Den frågan ställde jag. Jag var skeptisk till detta med servicesedlar, men detta tittade inte utskottet närmare på. Utskottet tittade vidare på förslaget och man får se hur det blir när det kommer. Nu har vi servicesedlar och man går vidare.
Jag har skrivit upp ordet ”sveket”. Jag kommer ihåg när den här regeringen hade suttit i hundra dagar. Då sade vtm Eriksson, som då var ordförande
hos liberalerna om jag minns rätt, vilket svek tandvårdsreformen var, efter
hundra dagar! Ingen skulle få mera tandvård, och det var ett svek från socialdemokraterna.
Nu har vi nyligen tagit del av att 2 500 personer har fått tillgång till tandvård. Fortsättningsvis så är detta det stora sveket.
Nu tog ltl Perämaa också upp detta, det stämmer ju inte! Vi jobbar vidare.
Man kan inte komma till noll direkt. Det här har vi försökt förklara för liberalerna tidigare. Man kan inte komma från noll till hundra direkt, man måste ta
det i bitar, men det kan vara svårt att förstå.
I betänkandet skrivs; ”utskottet anser att servicesedlar även lämpar sig
väl för vissa typer av hälso- och sjukvårdstjänster, exempelvis hemsjukvård
och tandvård och uppmanar landskapsregeringen att återkomma med förslag till lagstiftning.” Jag tycker att det är ganska klart och tydligt att man
jobbar för det. Det här är bra.
Sedan fick jag lite roligt när jag hörde det förra replikskiftet. Vi från socialdemokraterna fick nu kritik för att vi inte har kommit igång och verkligen har
satt igång tandvården. Men för två eller tre år sedan så kritiserade man oss
för att vi hade lovat någonting och inte visste vad det kostade. Vad vi än gör
så lär det inte vara lätt att göra liberalerna nöjda i alla fall.
Vi jobbar vidare och tittar på det här. Som minister Aaltonen sade så försöker vi se vad det kostar, kanske vi måste göra det innan vi sätter igång en
lagstiftning. Det är kanske inte så som liberalerna jobbar? Det här är i alla fall
vårt sätt. Tack så mycket, fru talman.
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Ltl Katrin Sjögren, replik

Inte behöver en lagtingsledamot bry sig om vad liberalerna säger. Man
kan föra sin egen politik. Man kan sätta örat mot marken och höra vad
väljarna tycker.
Det gjordes en omfattande kartläggning av serviceutbudet inom tandoch munvården på Åland. Inför förra mandatskiftet var det meningen
att man skulle ta fram en framtidsstrategi för mun- och tandvården, en
strategi som man kunde föra till lagtinget, ett meddelande om hur vi ska
ha det. Ska vi ha servicesedlar? Vem ska omfatta den allmänna tandvården? Men som det står i landskapsregeringens egen verksamhetsberättelse så har tandvården inte varit prioriterad och man har inte gett resurser. Det finns oändligt mycket frågor som borde ha svar när det gäller
mun- och tandvården.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Jag ser nog till att jag försöker koncentrera mig på vår
egen politik, då brukar man nå bäst resultat.
Däremot är det så, som minister Aaltonen nämnde i sitt anförande,
att man har haft byte av personal på ledande tjänster. Det har medfört
att man kanske inte riktigt har kommit i mål så snabbt som man ville.
Ltl Sjögren vet också, som har suttit på den posten, att antal tjänstemän ofta inte har varit ett väl prioriterat område inom avdelningen. Det
hörde jag dåvarande minister Sjögren, nu ledamot Sjögren, säga och det
har jag förståelse för. Nu har det i alla fall kommit lite mer personal och
det har gjorts en uppryckning, men det tar sin tid.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! När man jobbar med frågor som måste det ju synas ett resultat av det i verkliga lagframställningar. Den här framställningen lades
av den regering som leds av socialdemokraterna, med en socialdemokratisk ”tandvårdsminister”. Det lades ett förslag om servicesedlar för att
finansiera socialproduktion ute i vårt samhälle, utan något om tandvården.
Jag är fullt medveten om att ni har varit duktiga på att prata mycket
om tandvården vid festtal, invigningar och kanske vid deklarationer utanför valstugor. Men faktiska kopplingar saknas till verkliga lagförslag,
som i det här fallet.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Inte är det lätt när man här t.o.m. får beröm för deklarationer utanför valstugor i samband med att vi debatterar servicesedlar.
Inte är det heller lätt när vi kommer med lagförslag. När vi hade ett lagförslag om tandvården i skärgården då sågade liberalerna det också.
Lagförslaget skulle inte hålla, det var det ena felet och det andra felet.
Jag vet inte hur många fel det innehöll, lagförslaget skulle falla och det
fanns ingen möjlighet och rättvisa i det. Inte har jag hört någonting negativt ännu. Tydligen får man tandvård i mån av möjlighet ute i skär-
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gården. Det lagförslaget sågades av liberalerna, det var inte rättssäkert
och det skulle falla i lagstiftningskontrollen och den lagen gäller.
Nu har socialministern kommit med lagförslag, om det var så att ltl
Perämaa missade titeln.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag skulle vilja ha ytterligare en precisering om antalet
ålänningar som har fått tillgång till offentlig tandvård. 2 500 personer
har nämnts flera gånger här idag. Socialministern sade att vad gäller
skärgårdsbor så får de tandvård i mån av möjlighet. Det betyder om det
finns tider, det är inte alls frågan om alla skärgårdsbor. Skärgårdsborna
torde vara ungefär 2 000 personer till antalet. 2 000 av dessa 2 500 personer kan få tandvård i mån av möjlighet. Ni bör ju ha varit ganska noggranna när ni har gått igenom den här sifferstatistiken som har legat till
grund för de här uttalandena. Hur många skärgårdsbor är det i verkligheten som nu har tillgång till tandvård? Vad blir den totala siffran totalt
sett? Det är ganska intressant, spektret ” i mån av möjlighet” är ganska
stort.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Jag vill förtydliga för ltl Perämaa att jag sitter fortfarande i lagtinget. Jag vet inte så mycket om operativa frågor och hur
många personer exakt det är. Däremot har jag inte heller hört någon
som har blivit nekat tandvård, med det kanske ltl Perämaa har andra
siffror på eftersom han är från skärgården. Jag har träffat en hel del
skärgårdsbor som har tackat för den service som man har just nu. Därför vill jag inte gå in i detta desto mera. Vi jobbar vidare framåt.
Nu gäller detta servicesedlar så är det bra och det var något som jag
redan 2007 frågade efter. Jag ville bara förtydliga tidigare uppgifter som
har kommit fram.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Det som jag föreslog i klämmen var i sak ingenting
nytt. Det var ett förtydligande. Ska man vara riktigt kinkig kan man
t.o.m. säga att det är mycket som ingår i hälsovården. Det här var bara
ett förtydligande. Det här betänkandet var daterat 16.6 så man har hunnit tänka bra mycket sedan behandlingen.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Det är bra att ltl Sundblom har hunnit tänka sedan
den behandlingen. Däremot har det inte kommit någonting nytt för det
är precis samma sak som står i betänkandet som i ltl Sundbloms kläm.
Jag tycker att det finns en hel del bra saker i betänkandet, t.ex. hur
man kan gå vidare med hemsjukvården. Detta kan man titta på, framförallt när vi har sammanhållen hemvård idag. Det här ser jag fram
emot.
Ltl Sundblom hade inget förslag i utskottsarbete, men nu kommer det
så visst blir det lite roligt. Sedan lägger man allt sitt krut på att kommen-
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tera socialdemokraterna, så det är ju lite roligt. Vi tackar för uppmärksamheten!
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Jag sade ”var i sak ingenting nytt”. En kläm är ett förtydligande och vi kommer att rösta om den, annars hade det bara ingått
i hela stora betänkandet. I det här fallet är det ett förtydligande att även
tandvården nämns. Jag är lite noga med vad vi säger.
Ltl Göte Winé, replik

Jag kan inte låta bli att replikera med tanke på ltl Sundbloms sista mening. Jag försöker nog vara aktsam på vad var och en ledamot säger här.
Det blir intressant när man ändå inte ändrar i sak och ändå ska man
säga precis samma sak i klämmen som i betänkandet. Det var lite komiskt, tyckte jag.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag förstår så väl att ltl Winé och socialdemokraterna måste gå
upp till försvar i den här frågan. Det här är ju verkligen en trovärdighetsfråga. Efter förra valet fanns det jättestora förväntningar bland den
åländska befolkningen när det gäller löftet om tandvård för befolkningen. Nu är det alltså upp till bevis när vi går in i en ny valrörelse.
Ltl Winé påminde om att jag lär ska ha sagt ” det stora sveket”. Jag
kan tänka mig, jag kommer inte ihåg exakt när det var, att det var i debatten om sjukkostnadsavdraget. Det innebar höjda tandvårdskostnader
för en stor del av den åländska befolkningen istället för mera och billigare tandvård. Vi såg det som ett stort svek.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Jag ska hjälpa vtm Eriksson, det var i samband med
att regeringen hade suttit hundra dagar som man hade bjudit in olika
personer i från oppositionspartierna som skulle ge någon sorts betyg.
Sedan sade vtm Eriksson att vi går upp i försvar i den här frågan, men
det var inte det som jag försökte göra i mitt anförande. Jag ville förtydliga att det inte stämmer det som det sades i ett tidigare replikskifte att
vi hela tiden har varit emot. Vi har jobbat tidigare med det här och sett
på detta som ett alternativ. Jag sade tidigare att jag inte tänkte delta i
debatten, men jag vet vad jag lade fram för förslag 2007 och där var servicesedlar i tandvården ett alternativ.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Det här är definitivt en trovärdighetsfråga och det är upp till
bevis för socialdemokraterna nu när man går in i en ny valrörelse. Hur
har socialdemokraterna skött den absolut viktigaste frågan för partiet i
senaste valrörelse? Har man lyckats leverera det man lovade? Vi påstår
att socialdemokraterna inte har lyckats med det.
Angående sveket, jag vill igen påminna om sjukkostnadsavdraget, det
var ett svek mot många i befolkningen att man drog ner på de avdrags-
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möjligheterna för låginkomsttagare, de som behöver mycket sjukvård
och de som behöver tandvård.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Först tror jag att vtm Eriksson lite behöver se vilka
som egentligen drabbades av sjukkostnadsavdraget och vilka som inte
drabbades.
Jag vill ge ett tips till vtm Eriksson, nu är det otroligt mycket om hur
man ska bedöma socialdemokraterna. Driv istället er egen politik! Jag
upplever att liberalerna just nu leker Följa John med socialdemokraterna och det leder inte någon vart, tror jag.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Talmannen vill påminna om att inte gå in en allmän tandvårdsdebatt. Koncentrera er på
den tandvård som ingår i servicesedlar och förslaget som ligger till grund.
Vtm Roger Jansson

Tack, fru talman! Jag har som presidiemedlem varit lite bekymrad över att
den här debatten har halkat på hälso- och sjukvården. Framställningen gäller
alltså servicesedlar inom socialvården. Genom att social- och miljöutskottet i
en mening, som har diskuterats här, har nämnt en framtida utökning även till
hälso- och sjukvården, där man nämner tandvården, så förstår jag att debatten har tillåtits att breda ut sig på det sättet.
Moderat samling för Åland är naturligtvis väldigt glada att plötsligt här i
mandatperiodens slutskede så är alla partier väldigt positiva till servicesedlar.
Så har det inte alltid varit, långt därifrån och det får man lov att erkänna naturligtvis.
Servicesedlar är ett bra medel, de duger inte i alla sammanhang, men de
duger däremot att använda sig både inom privat sektor och inom offentlig
servicesektor. De som är med under nästa mandatperiod får återkomma till
det.
Som medlem och viceordförande i ÅHS styrelse vill jag ändå säga någonting om den här volymen som det talades om när det gäller utökad tillgänglighet för offentlig tandvård. Man måste alltså hålla reda på vad man pratar
om i det sammanhanget. Siffran 2 500 är en teoretisk tillgänglighetssiffra
brutto. Man har räknat ut att det finns en teoretisk möjlighet för 2 500 nya
medborgare att få offentlig tandvård. Det är ju inte så att man under den här
mandatperioden har utökat tillgängligheten särskilt mycket inom ÅHS tandvård. Det finns ungefär 2 200 skärgårdsbor, ett flertal hundratal av dem var
prioriterade sedan tidigare. Därför är det en bruttosiffra för skärgårdsbornas
del som inte är riktigt korrekt. Dessutom har man tagit bort i princip alla
ÅHS anställda som inte är prioriterade av andra skäl. Då ska det dras ner på
siffran 2 500 under båda dessa punkter, åtminstone så att man hamnar till
den teoretiska siffran på långt under 2 000.
Vad har då hänt under de här åren från 2011 och framåt? Ja, under den tiden har antalet patienter inom ÅHS tandvård ökat med ungefär 2 procent, ett
par hundra stycken. Inom ÅHS har vi inte utökat resurserna för den offentliga tandvården, utan den är likadan som 2011. Däremot har vi anskaffat en
tandläkarstol som kan vara ute i skärgården och man ger endast bastandvård,
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inte någon behandling utöver bastandvård för då måste man in till Mariehamn. Genom restiderna för personalen som är oförändrad…
Talmannen
Får jag be att vi knyter diskussionen till servicesedlar.
Vtm Roger Jansson

Ja, ja, men jag knyter det nu till den diskussion som talmannen har tillåtit
och jag kan vara kritisk till det, naturligtvis.
Eftersom siffran 2 500 har nämnts så behöver det klargöras ifrån den här
talarstolen hur det egentligen är med siffrorna. Därför begärde jag ordet, och
enbart därför.
De totala resurserna inom ÅHS tandvård har i marginalen gått ner lite.
Genom effektiveringar och rationaliseringar så har man ändå kunna utöka
antalet personer med ett par hundra personer under den här tiden. Det får
räcka så då, fru talman.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Ja, det är beklämmande. Man har kommit överens om
vissa skrivningar i regeringsprogrammet och moderaterna har också arbetat aktivt för servicesedlar, men nu håller plötsligt vtm Roger Jansson
ett anförande där han menar att egentligen har moderaterna inte åstadkommit någonting alls. Man har en servicesedel som inte är det som
man har önskat sig. Man har heller inte tillsammans med de andra regeringspartierna lyckats organisera tandvården. Jag förstår ingenting! Har
man plötsligt backat nu? Vill man inte att människor ska få vettig tandvård och möjlighet att gå till de privata? Man har tydligen inte arbetat i
den riktningen.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Jag brukar tycka om när folk här i lagtinget lyssnar på vad
man säger. Den här repliken visade att ledamoten överhuvudtaget inte
lyssnade på vad jag sade.
Tillsammans med våra regeringspartier har vi nu lyckats införa en ny
lagstiftning när det gäller servicesedlar inom socialvården. Det är vi naturligtvis glada och nöjda med. Det har förekommit en arbetsgrupp, innehållande våra tre partier, som har jobbat fram det här och ansvarig
minister har levererat, det är vi tacksamma för.
Sedan gav jag en realbild av den offentliga tandvårdens utveckling
från 2011 till idag utgående från ÅHS verksamhetsberättelse där vi har
ökat antalet besök med ungefär 200, alltså ungefär 2 procent, under den
här tiden.
Tillgänglighetssiffran är en teoretisk bruttosiffra som ska brytas ner i
sina korrekta delar och det försökte jag hjälpa till med.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Moderaterna har tidigare gått till val med att man vill
ha servicesedlar för att kunna erbjuda privat sjukvård, vilket vi har hört i
tidigare anföranden. Är det nu ett misslyckande när man endast har
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kunnat få det i den kommunala nivån? Man har alltså inte arbetat för
det som man har gått till val med?
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Den insatte som dessutom vill vara ärlig så vet vad vi har
arbetat för och vet vad vi fortsätter att arbeta för. Det är servicesedlar i
ett brett perspektiv inom många samhällsservicesektorer och det kommer vi att fortsätta med. Det här är vad vi har fått igenom nu tillsammans med våra kamrater inom regeringen. Vi ska inte skyllas för att vi
har kommit för kort i det arbetet, utan det får någon annan ta ansvaret
för.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Den teoretiska bruttosiffran är inte helt enkel att bryta ner.
Vilka personer som de facto får tid till tandläkaren hos ÅHS är sedan en
annan sak. Förutom skärgårdsborna så har vi räknat med att 520 personer hör till gruppen 26- och 27-åringar samt de på institution.
När vi pratar om de 2 700 personer som lever under den relativa fattigdomsgränsen så är det siffror från ÅSUB och de är också teoretiska
siffror. De facto kanske det handlar om 1 000 personer, vissa av dem
kanske redan lyfter en garantipension och redan har tillgång till ÅHS
tandvård. Vi talar hela tiden om teoretiska bruttosiffror och därför är det
inte så lätt.
Talmannen
Tiden är ute!
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Jag är glad att ministern är överens med mig om den här
sifferleken, att det måste förklaras när man säger att man har gett möjlighet för 2 500 eller 2 700 personer att få offentlig tandvård. Det är ju
inte korrekt. Jag förstår att man menar den teoretiska tillgängligheten.
Det är bra att vi är överens på den punkten.
När det gäller gruppen som är under fattigdomsgränsen har vi moderater inom det politiska arbetet försökt värna särskilt om dem, men till
den delen har vi inte fått ett tillräckligt stöd.
Minister Carina Aaltonen, replik

I praktiken har vi gett 2 500 ålänningar rätt att gå till ÅHS tandvård, så
ser verkligheten ut. Vi ska komma ihåg att den grupp som vtm Jansson
nämnde, ÅHS personal, det var redan meningen att de inte skulle ha
tillgång till ÅHS tandvård genom att lagen antogs och började gälla från
1 januari 2012. Då fanns inte längre ÅHS personal med som en prioriterad grupp, från den 1 januari 2012 har de inte haft möjlighet att komma
till ÅHS tandvård.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det var väldigt bra att vtm Jansson, tillika representant i
ÅHS styrelse, kunde klargöra skillnaden mellan ett teoretiskt kundunderlag för tandvården och hur det sedan ger utslag i verklig tillämpning.
Om man med bibehållna resurser, kanske t.o.m. med lite mindre resurser, har klarat av att ge vård till ytterligare ett par hundra personer så är
det ett bra betyg för den verksamheten. Det tycker jag att är oerhört bra.
Besluten i ÅHS styrelse fattas ju av en politiskt tillsatt styrelse och vi
vet att styrelsen leds av en socialdemokrat, har arbetet i styrelsen bedrivits i enighet i den här frågan?
Vtm Roger Jansson, replik

Ja, när det gäller själva tandvårdens organisation så har det varit en
bred enighet. När det sedan gäller finansiering och annat så har det inte
varit en bred enighet.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Jag ifrågasätter också den här klämmens berättigande och om vi
ska börja med den här typen av väldigt fria klämmar. Som ni ser så handlar
det här om ibruktagande av servicesedlar inom hälso- och sjukvården. Den
här framställningen handlar inte om hälso- och sjukvården, den handlar om
kommunernas socialtjänst. Eftersom den är en rikslag så inkluderar den
också hälso- och sjukvårdstjänster som kommunerna på rikssidan producerar.
Normalt får inte en kläm utvidga lagförslaget. Tvärtom, klämmen måste
strikt hålla sig till lagförslagets gränser. Här handlar det om kommunernas
socialvårdstjänster.
Jag hoppas att talmannen, presidiet i sin helhet och lagtingets kansli tittar
på den här klämmen. Jag är inte beredd att godkänna klämmen.
Om det ska bli en sådan här kultur i framtiden så då kan vi sätta till vilka
klämmar som helst i nästan vilka lagar som helst. Så här kan det inte gå till!
Vi kunde redan vid den förra klämmen om promillegränsen se hur tokigt
det blev. Första godkände vi en lag som hade en ganska specifik ordning, sedan skulle vi i en kläm föreslås godkänna ett alternativt förslag som var ett
motförslag till det som vi fattade beslut om. En kläm är inte ett beslut! Det är
lagtingets majoritets viljeyttring till regeringen som man vill att ska pröva
vissa tankar eller förslag. Ofta handlar det tyvärr om förvaltning, inte om politik.
Enligt min mening borde den här klämmen aldrig tas till behandling i
Ålands lagting. Klämmen handlar inte om kommunerna servicesedlar. Tack,
herr talman.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. Föreläggs förslaget till landskapslag om tillämpning på
Åland av lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården för antagande i andra
behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.
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Föreläggs förslaget till landskapslag ändring av 3 § landskapslagen om planering av och
landskapsandel för socialvården 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, herr talman! Jag föreslår: ”Att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att återkomma med förslag till lagstiftning som möjliggör ibruktagande av
servicesedlar inom hälso- och sjukvården där även servicesedlar för tandvården ska ingå.” Helt enligt det utdelade klämförslaget.
Ltl Mats Perämaa

Herr talman! Jag understöder förslaget.
Ltl Barbro Sundback

Herr talman! Jag anser att klämmen inte är formellt riktig. Klämmen borde
inte tas till behandling.
Ltl Igge Holmberg

Jag understöder ltl Sundback.

Talmannen
Under den efterföljande diskussionen, efter att lagförslagen är godkänna, har ltl Torsten
Sundblom, understödd av ltl Mats Perämaa, föreslagit att lagtinget ska godkänna en åtgärdsuppmaning. Innehållet i klämmen är utdelade på era bord.
Om ett förslag till en kläm med en uppmaning till landskapsregeringen att vidta åtgärder har väckts i plenum, i samband med ett lagstiftningsärende och förslaget inte har
behandlats i ett utskott eller inte ingår i någon reservation till ett betänkande, ska förslaget enligt 70 § arbetsordningen bordläggas till följande plenum för att då antingen
antas oförändrat eller förkastas.
Ltl Sundbloms klämförslag bordläggs därför till lagtingets plenum 16.09.2015.
Presidiet och kansliet kommer att titta över lagligheten i klämmens utformning.
Andra behandling
5

Landskapets fastighetsverk
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 16/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 24/2014-2015)
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 landskapets fastighetsverk för antagande i
andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget.
Lagförslagets andra behandling är avslutad.

220

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 2 och 24 §§ landskapslagen om
landskapets finansförvaltning 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 allmänna
handlingars offentlighet 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 3 § landskapslagen om Landskapsrevisionen 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
6

Lotteriinspektionen
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 18/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 16/2014-2015)
Först tillåts diskussion och efter det föreläggs lagförslagen för antagande.
Diskussion. Ingen diskussion.
Föreläggs förslaget till landskapslag om Lotteriinspektionen 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 lotterier 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
7

Ändring av sjöarbetsinkomstavdraget
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 21/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 29/2014-2015)
Först tillåts diskussion och efter det föreläggs lagförslaget för antagande.
Diskussion. Ingen diskussion.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 16 § kommunalskattelagen för landskapet Åland för antagande i andra behandling. Begärs ordet?
Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är
avslutad.
Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion.
Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.
Ärendet är slutbehandlat.
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Första behandling
8

Indexjustering av arbetslöshetsförmåner
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 23/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 26/2014-2015)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet.
Diskussion.
Ltl Jörgen Pettersson

Talman! Om vi nöjer oss med att prata politik och själva avsikten med ett lagförslag finns det inga avvikande meningar från finans- och näringsutskottets
sida när det gäller lagförslaget om indexjustering av arbetslöshetsförmåner.
Det är viktigt att de som ännu inte lyckats ta sig in på arbetsmarknaden sköts
om och ges så bra förutsättningar som möjligt att ta sig tillbaka i jobb. De
allra flesta människor vill ju delta i samhällsbygget och känna sig önskade
och behövda. Den här lagen berör cirka 500 personer och justeringen handlar
om sammanlagt cirka 18 000 euro per år. Politiskt sett är detta alltså okomplicerat.
Ändå diskuterade vi förslaget hyggligt ingående i samband med utskottsbehandlingen. För det första är det ju inte bra att förhöjningen genomfördes i
Finland utan att Ålands landskapsregering märkte det och för det andra är
det ju inte bra att förhöjningen ändå genomfördes på Åland, utan att lagen
ändrades. Skälet är enkelt. Det var den automatiska datakörningen som såg
till att det blev rätt – och därmed fel. I teorin uppstod ett fel, i praktiken fick
de femhundra berörda de pengar de har rätt till.
Att landskapsregeringen i det här fallet valde en pragmatisk väg ut betyder
inte att Rule of Law sattes ur spel. Detta har hanterats sent men det har hanterats rätt och mot den bakgrunden är det ett enigt utskott som föreslår att
lagförslagen antas oförändrade i enlighet med innehållet i betänkandet. Tack.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet.
Föreläggs förslaget till landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om indexjustering för 2015 av pensioner och vissa andra förmåner 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.
Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
Första behandling
9

Finansiering av landsbygdsnäringar
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 24/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 27/2014-2015)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet.
Diskussion.

222

Ltl Jörgen Pettersson

Talman! Detta lagförslag om finansiering av landsbygdsnäringar är egentligen inte omstörtande. Det handlar om att ersätta den gamla finansieringsstödslagen som inte längre passar ihop med de nya lantbruksprogrammen.
Den enda större materiella förändringen är att man föreslår att den klassiska
gårdsbrukskommissionen läggs ned och ersätts av något modernare, kanske
en slags tillväxtdelegation för landsbygdsnäringar. Detta stöder finans- och
näringsutskottet.
Det råder nya tider och det krävs nya insikter och vi kan inte nog understryka hur viktigt primärproduktionen är för hela Åland. Därför förutsätter vi
från utskottets sida att arbetet med denna nya instans fortsätter och förverkligas i rask ordning. God dialog kan man aldrig få för mycket av.
På ett övergripande plan stöder vi alltså varmt den nya lagstiftningen.
Ändå har vi på detaljnivå gått in och föreslagit några förändringar som gör
lagtexterna enklare att begripa. Våra förändringar framgår i betänkandet och
handlar i stora drag om att vi ändrat några rader i det första och det andra
lagförslaget samt föreslår att det tredje helt förkastas. Vi vet att utskottet
egentligen inte borde ägna sig åt denna form av lagberedning och vi uppmuntrar det absolut inte men vi tycker det är viktigare att lagen sätts ikraft än
att vi snurrar texterna ett varv till i landskapsregeringen.
Det tredje lagförslaget som hanterade en förändring av förvaltningslagen
anser utskottet är onödigt, tingens ordning hanteras redan i befintlig förvaltningslag och i rikslagstiftningen. De andra ändringarna handlar om förtydliganden beträffande individens rättigheter och skyldigheter samt en mer förklarande skrivning om hur elektronisk kommunikation ska hanteras.
Mot bakgrund av detta är det ett enhälligt finans- och näringsutskott som
föreslår att lagtinget förkastar det tredje lagförslaget, att man antar det fjärde
lagförslaget oförändrat samt att det första och andra lagförslaget antas med
delvis nya ordalydelser. Tack.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet förutom det tredje lagförslaget som föreslås förkastas, det upptas i andra behandlingen.
Föreläggs förslaget till landskapslag om finansiering av landsbygdsnäringar för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av näringsstödslagen för landskapet
Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag om återkrävande av stöd ur landskapets medel för
godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
Första behandling
10

Kommunernas socialtjänst
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 14/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 25/2014-2015)

223

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet. Förslag om förkastande kan väckas i samband med ärendet andra
behandling.
Diskussion.
Ltl Christian Beijar

Herr talman! Bästa lagting, nu står vi inför att anta ett lagförslag som bearbetats, processats, diskuterats osv. under en lång, lång tid i kommunerna, i
landskapsregeringen och i lagting. Jag tycker det känns skönt att i det här
lagtingets som man brukar säga ”sista skälvande minut” få anta denna lag om
kommunernas socialtjänst.
Syftet är och har varit att få en organisation som på ett bättre sätt än idag
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. Allt i syfte och till fördel
för medborgarna.
Utgångspunkten med förslaget är att landskapet skulle utgöra ett geografiskt socialvårdsområde för den socialvård som föreslås samordnad med en
gemensam kommunal myndighet som huvudman. På vilket sätt kommunerna väljer att organisera samarbetet för att samordna socialvården lämnas genom förslaget öppet för kommunerna att själva komma överens om. Ett avtal
om ett sådant samarbete måste träda ikraft senast 1.1.2018. Om inte kommunerna kommer överens om ett avtal om hur det föreslagna samarbetet ska organiseras sker samordningen genom ett gemensamt kommunalförbund med
samtliga åländska kommuner som medlemmar och verksamheten påbörjas
1.1.2019.
Social- och miljöutskottet stöder den föreslagna reformen som då innebär
att all socialvård som ankommer på kommunerna, förutom barn- och äldreomsorgen, samordnas antingen i en samarbetsform som kommunerna själva
kommer överens om eller inom ramen för ett kommunalförbund med obligatoriskt medlemskap för samtliga åländska kommuner.
Utskottet bedömer, i likhet med landskapsregeringen, att samordningen
kommer att resultera i att verksamheten kan effektiveras genom bland annat
administration, upphandling och tekniska system kan centraliseras. Som jag
tidigare nämnt, men som inte nog kan betonas, kompetensen stärks vilket
förbättrar möjligheterna att erbjuda en likvärdig behandling av medborgarna
oberoende av bosättningsort samtidigt som förutsättningar skapas för att tillgodose socialvårdslagstiftningens ökande krav på specialistkunskap. Utskottet konstaterar också att en eller flera större organisationer på ett bättre sätt
än idag främjar integriteten och stärker anonymiteten för brukarna.
Herr talman! Utgångspunkten är att kostnaderna för den samordnade socialvården inte som helhet skulle öka. Redan idag har kommunerna ett ansvar för skötseln av den socialvård som samordnas och de kostnader som är
förenade med denna inom sitt område. Landskapet kommer att bidra liksom
idag till finansieringen av den samordnade socialtjänsten genom landskapsandelssystemet.
Utgör Åland ett enda socialvårdsområde byggs finansieringslösningen utgående från en så kallad nyckelmodell. Modellen innebär att kostnadsfördelningen för kommunernas socialtjänst delvis är solidarisk, så att fördelningen
grundar sig på invånarantal och skattekraft, där invånarantalet avspeglar det
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långsiktiga servicebehovet och skattekraften speglar betalningsförmågan.
Dessutom föreslås fyra olika nyckelfaktorer användas som ett komplement
till invånarantalet för att spegla behovet av tjänsterna per kommun. Utskottet
finner det positivt att den föreslagna nyckelmodellen delvis är solidarisk, vilket medför att befolkningsmässigt större kommuner, kommuner med högre
skattekraft än genomsnittet samt kommuner som har högre vikt enligt nyckelfaktorerna, får lite högre finansieringsandel för kommunernas samordnade
socialtjänst. Modellen innebär att de ekonomiska skillnaderna mellan kommunerna inom det aktuella uppgiftsområdet kommer att minska samtidigt
som variationerna mellan de enskilda åren förväntas minska, liksom skillnaden i förutsättningarna att erbjuda service.
Herr talman! Som framgår av betänkandet har social- och miljöutskottet
begärt in lag- och kulturutskottet utlåtande över lagförslagets grundlagsenlighet. Lag- och kulturutskottet har i sin tur inhämtat ett utlåtande av professor Markku Suksi. I utlåtandet anför Suksi att sammantaget och med beaktande av grundlagens 121 § och självstyrelselagens 18 §, jämte möjligheten för
kommunerna att välja en av kommunallagen anvisad ”frivillig” samverkansform istället för det obligatoriska kommunalförbundet, kan man anse att lagtinget kan stifta de föreslagna lagarna inom ramen för sin lagstiftningsbehörighet. Detta gäller dock under förutsättning att vissa problematiska punkter i
anslutning till lagförslag 2 revideras och att det existerande kommunalförbundet avvecklas på ett behärskat sätt. Till det som bör granskas hör den materiella lagstiftningen som berörs av lagförslag 2. Enligt Suksi bör det säkerställas att varje materiell lag innehåller en bestämmelse om att det är det obligatoriska kommunalförbundet som har uppgiften och inte medlemskommunerna. Vidare bör det enligt Suksi övervägas om namnet på kommunalförbundet borde anges för att på så sätt skapa ett offentligrättsligt rättssubjekt och det borde, oberoende om samarbetsformen är frivillig eller obligatorisk, i lag konstateras att Ålands Omsorgsförbund k.f upplöses.
Med anledning av Suksis ovan nämnda synpunkter föreslår utskottet en
kläm i vilken landskapsregeringen uppmanas att före lagförslagens ikraftträdande vidta de åtgärder som bedöms nödvändiga i utlåtandet.
Herr talman! Efter det att lagförslaget blir antaget ligger bollen hos kommunerna hur den framtida samordningen ska förverkligas, antingen flera socialvårdsområden eller ett gemensamt område för hela landskapet. Utskottet
finner det därför positivt att landskapsregeringen föreslås bistå kommunerna, men konstaterar samtidigt att samordningens genomförande, oberoende
av i vilken form den genomförs, kommer att innebära att kommunerna behöver avsätta betydande resurser för planering och genomförande av samordningen. För att undvika att kommunerna i onödan avsätter resurser för förverkligandet av en samordning på frivillig väg uppmanar därför utskottet
landskapsregeringen att så tidigt som möjligt under processens gång vara i
dialog med kommunerna om vilka kriterier och krav som måste vara uppfyllda för att landskapsregeringen slutligt ska godkänna de socialvårdsområden som planeras.
Herr talman! Som framgår har social- och miljöutskottet inte varit enigt i
sitt beslut att anta lagförslagen utan beslutet har tillkommit genom omröstning. Fyra ledamöter röstade för ett antagande och två ledamöter emot och
en ledamot avstod ifrån att rösta. Ledamöterna Anders Eriksson och Torsten
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Sundblom har fogat en gemensam reservation till betänkandet. En reservation som de själva får redogöra för.
Så bästa lagting, social- och miljöutskottet föreslår att lagtinget ger landskapsregeringen i uppdrag att vidta de åtgärder som bedöms nödvändiga
med beaktande av de synpunkter som framgår av betänkandet och till betänkandet bifogade utlåtanden. Att lagtinget antar första, tredje, fjärde, sjätte,
sjunde, åttonde och tionde lagförslagen oförändrade samt att lagtinget antar
de andra och nionde lagförslagen i följande lydelse som framgår av betänkandet. Tack.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, herr talman! Jag vill gärna höra ordförande Beijers åsikter angående Suksi utlåtande, det andas väldigt många invändningar av lite olika
grad och de är lite överslätande till vissa delar. Kan landskapsregeringen
nu sätta de här lagarna ikraft med hänvisning till den kläm som finns?
Hade det inte varit bättre att följa det som vi reservanter förespråkar, att
det här lagförslaget borde gå en runda till lagberedningen och sedan
komma tillbaka?
Christian Beijar, replik

Herr talman! Ltl Torsten Sundblom har ju varit med i utskottet i behandlingen. Min bedömning när vi har resonerat har varit att klämmen
är så öppen som möjligt.
Lagförslaget går först till Ålandsdelegationen för lagstiftningskontroll,
därefter förmodligen till Högsta domstolen för granskning och så tar de
ställning till lagen. Om inte Högsta domstolen till fullo skulle godkänna
förslaget, om man eventuellt delar utskottets synpunkter som framgår
av betänkandet och de betänkande som bifogas från utskott, exempelvis
Suksis resonemang, då hinner eventuella ändringsförslag göras innan
lagförslagen träder i kraft. Så är gången, har jag förstått. Det innebär att
man ändå kan godkänna den, för den kommande landskapsregeringen
har då tid att göra justeringar.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, herr talman! Men justeringarna måste ju komma tillbaka till lagtinget.
Christian Beijar, replik

Herr talman! Det måste de naturligtvis, men det innebär ändå inte att
lagen behöver förkastas.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, herr talman! Som framgår av betänkandet så lade jag ner min röst
i utskottet, vilket jag senare kommer att redogöra för i mitt anförande.
Majoriteten valde att föra fram det här betänkandet. Utskottsordförande presenterade att man finner det positivt angående finansieringsförslagen. Man säger att de ekonomiska förutsättningarna för kommunerna blir mer stabila osv. Samtidigt har vi ett utlåtande från finans- och
näringsutskottet som konstaterar att man inte kan förutse kostnaderna
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för kommunernas socialtjänst. 70 procent av finansieringen för kommunernas socialtjänst är ju fullständigt oklar. Det går inte ännu att dra
slutsatsen om det är fördelaktigt eller inte. 70 procent av finansieringen
är kvar att klargöra.
Christian Beijar, replik

Herr talman! Det är ju som viceordförande i utskottet Petri Carlsson
sade; som framgår av finans- och näringsutskottet så är det svårt att
ange de exakta kostnaderna. Men mellan tummen och pekfingret så har
ändå hela den här diskussionen gått ut på att kostnaderna för socialvården totalt sett inte kommer att minska i första skedet. Kostnadsökningen blir på sikt ändå mindre. Det är detta som hela den här reformen går
ut på, på sikt ska man kunna begränsa kostnaderna. Fördelningen framgår också tydligt när det gäller nyckelmodellen.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, herr talman! Vi är överens om syftet. Man borde minska den kostnadsökning som eventuellt ska komma. Om det här förslaget gör det eller inte är vi kanske inte helt överens om. Jag återkommer till det.
Utskottet och utskottsordförande betonade att de ekonomiska förutsättningarna är så positiva, men man vet egentligen inte. De totala kostnaderna för de här sektorerna är totalt oklara. 70 procent av finansieringen lämnas nu över till kommunerna att fundera på hur det ska fördelas. Hur kommer det att bli? Det kan bli lite annorlunda än det som
nu finns i nyckeltalsmodellen och de principer som har föreslagits eftersom 70 procent är helt oklart. Vi vet inte riktigt hur det kommer att
fördelas, oavsett vilket förslag man går in för, steg två som är ett kommunalförbund eller det första steget som innebär frivillighet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Utskottet har hört många sakkunniga och många från kommunfältet. Jag råkar känna till de här diskussionerna ganska väl och alla
orosmomenten som finns. Jag vet att det här också har framförts från
kommunförbundet.
Det är ju så tokigt att gå vidare med alla de här oklarheterna inbakade
i lagen. Vi pratade tidigare om hur viktigt det är med tydliga lagar som
är lätta att tillämpa. Alla de som ska tillämpa den här lagen är jättefrågande till så många punkter. Har utskottet egentligen lyssnat på de sakkunniga? Hur mycket har utskottet anpassat och försökt rättat till svårigheterna?
Christian Beijar, replik

Herr talman! Hela lagstiftningen ger ramarna. Som framgått under hela
den här diskussionen, så efter att de här ramarna kommer så utgår man
ifrån att kommunerna sedan har bollen, tillsammans utformar kommunerna detta gemensamt. Det innebär ju att man i detalj inte kan säga hur
man bygger upp hela arbetet. Man får en struktur och utgående från
detta så bygger man upp verksamheten. Jag tycker inte att det finns
oklarheter när det gäller detta.
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Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Det finns många oklarheter! Jag ska peka på ett problem. Den
första perioden har kommunerna möjlighet att frivilligt gå in i olika
samarbetsformer, men i sista ändan ska landskapsregeringen bedöma
om det här är till fyllest. Är det tillräckligt många kommuner med?
Kommer man sedan att bli slagen i huvudet och införd i det gemensamma socialvårdsförbundet i sista ändan, om inte tillräckligt många
kommuner har gått in i olika samarbeten?
På norra Åland talar vi väldigt aktivt om ett samarbete, men i de diskussionerna vet vi inte vad som gäller. Om vi går in och bygger upp ett
samarbete, hur ska vi då veta att det kommer att hålla på sikt? Jag får
inte några svar från betänkandet, jag har inte fått svar från lagarna och
jag vet att kommundirektören är mycket frågande till detta. Vi har haft
möten där vi är mycket osäkra på hur det här ska tillämpas och det är
ingen bra lagstiftning.
Christian Beijar, replik

Herr talman! Vtm Eriksson lyssnade inte när jag höll mitt anförande.
Jag citerar var jag sade: ”För att undvika att kommunerna i onödan avsätter resurser för förverkligandet av en samordning på frivillig väg
uppmanar därför utskottet landskapsregeringen att så tidigt som möjligt under processens gång vara i dialog med kommunerna om vilka
kriterier och krav som måste vara uppfyllda för att landskapsregeringen slutligt ska godkänna de socialvårdsområden som planeras.”
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag tar vid där senaste replikskiftet avslutades. Är det inte på
det viset att en så här stor omfattande reform skulle ha krävt svar på de
här frågorna redan? Det är helt absurt att man inte kan ge svar till
kommunerna vad som räcker och inte. Räcker det om man bildar ett socialvårdsförbund på norra Åland? Det vet vi inte. Vi vet ingenting om
finansieringen. Finans- och näringsutskottet sade att det inte går att
säga någonting om det ekonomiska utfallet. Suksi sade att landskapsregeringen borde ha haft den materiella lagstiftningen i skick och flera saker som saknades. Inte kan det väl vara på det viset att man accepterar
och tycker att det här är bra och riktig lagstiftning?
Christian Beijar, replik

Lagstiftningen utgår från två kriterier; antingen Åland som ett gemensamt socialvårdsområde eller Åland bestående av flera kommuners socialvårdsområden. Det här är utgångsläget.
Sedan utgår lagstiftningen ifrån kommunernas rätt att delta i utvecklandet som också liberalerna i mångt och mycket alltid anför. Nu möjliggör man för kommunerna att på ett rättmätigt sätt komma överens
om socialvårdsområdena. Kommunerna kan hela tiden vara i dialog
med landskapsregeringen.

228

Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det är ju fortfarande oklart. Man vet inte vilka spelregler som
gäller.
Efter den 18 oktober och in på senhösten har vi ju en annan landskapsregering. Det här arbetet är kraftigt försenat. Även fast liberalerna
kan omfatta målsättningen så kan vi ändå kräva att det skulle finnas
svar på de frågorna. Man tycker att det är djupt otillfredsställande.
Handikappförbundet tycker att det här är djupt otillfredsställande.
Kommunförbundet tycker att det här djupt otillfredsställande. Det
minsta man kunde kräva är svar på de frågor som de som ska implementera lagstiftningen har.
Christian Beijar, replik

När det gäller Åland som ett gemensamt socialvårdsområde så finns det
svar på den frågan. Om man bildar flera socialvårdsområden så då ligger
bollen hos kommunerna. Det sägs klart och tydligt. Det är kommunerna
som ska bilda gemensamma fungerade socialvårdsområden. Det sägs
klart och tydligt. Lagstiftaren vill inte gå in och säga vilka kommuner
som ska gå samman, vilket jag också tror att ltl Katrin Sjögren förstår att
så kan man inte göra.
Jag tycker att det här är alldeles klart. Vi har två alternativ; antingen
ett gemensamt socialvårdsområde eller flera.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Anders Eriksson

Tack, herr talman! Under den här mandatperioden har kvaliteten på lagstiftningen i framställningar inte riktigt varit så som den borde vara. Det här är
kanske ett av de mera bristfälliga lagförslagen som har kommit. Det är ingen
kritik mot den lagberedare som har kämpat oerhört att få något av det här.
Det har varit två helt olika politiska beställningar i botten och det är inte så
lätt att sy ihop det alla gånger.
Vi har haft ett stort antal höranden. Vi har begärt in utlåtanden och de har
tydligt visat på de brister som finns i det här lagförslaget. Stundtals har man
blivit lite trött när man har sett sakkunniga som har förberett sig väldigt noggrant och man har försökt förklara ekonomiska aspekter, men majoriteten
har överhuvudtaget inte varit intresserad av att diskutera de brister som har
funnits i det här lagförslaget. Det ser jag som lite allvarligt.
I lag- och kulturutskottets utlåtande som vi fick, inklusive sakkunnigutlåtande av professor Markku Suksi, så konstateras att lagförslaget endast kan
antas under förutsättning att vissa problematiska punkter i anslutning till
lagförslag nummer 2 revideras, precis som ordförande Beijar var inne på. En
av de mest centrala punkterna i Suksis utlåtande är följande: ”De uppgifter
som genom lag skulle överföras från primärkommunerna till det överkommunala samarbetet är emellertid tillräckligt noggrant definierade för det
obligatoriska samarbetets del (lagförslag 2) endast om den materiella lagstiftningen samtidigt för alla dessa uppgifters del i varje speciallag konstaterar att det är det obligatoriska kommunalförbundet som har hand om
dessa uppgifter.” Detta har lag- och kulturutskottet inte dess mera beaktat,
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utan man ”uppmanar social- och miljöutskottet att tillse att de problematiska
punkterna revideras på behörigt sätt”.
Majoriteten i social- och miljöutskottet har inte heller valt att beakta
Suksis invändningar, utan föreslår en innehållslös kläm.
Tittar vi på professor Markku Suksis utlåtande så den goda Suksi är en
sann diplomat och gentleman, men trots det kan man mellan raderna utläsa
att han är rätt tveksam till det här lagförslaget.
Intressant att notera och en fråga som tyvärr inte har blivit besvarad i hela
den här långa fyraåriga processen är den som professor Suksi tar upp i punkt
4 i sitt utlåtande. Han skriver så här: ”På Åland har hälsovården sedan länge
skötts med utgångspunkt i landskapets egna förvaltningslösningar, men
denna organiseringsmöjlighet har tydligen inte föresvävat landskapsregeringen, även om den utifrån grundlagens 121 § varit okomplicerad.” Det är
ett ganska tydligt ställningstagande och det är något som vi har pekat på hela
tiden, att det här borde vara under landskapet. Han skriver vidare under
punkt 4: ”Upplägget med två lagar om organisering innebär emellertid
samtidigt ett slags ”hot” riktat mot primärkommunerna, men ”hotet” avser
endast organisationsformen, medan uppgiftsöverföringen föreslås äga rum
från ikraftträdandet av lagpaket 2: lagstiftaren vill tvinga kommunerna till
samarbete av något slag, i yttersta fall till ett obligatoriskt kommunalförbund.”
Han fortsätter i punkt 5: ”Lagstiftningstekniskt är verkställigheten av det
ovannämnda ”hotet” ovanligt (och möjligtvis även kontroversiellt)”.
I punkt 6 säger professor Suksi något som kan vara värt att notera med
tanke på den långa debatt som har förekommit om hur stort inflytande alla
små kommuner ska få. ”Ett påtvingat kommunalt samarbete innebär nästan
alltid ett visst äventyrande av kommuninvånarnas delaktighet”.
I punkt 7 säger han: ”Ensidig beslutanderätt för enskild kommun i ett obligatoriskt kommunalförbund vore emellertid klart en kränkning av grundlagens 121 § med avseende på de övriga kommunerna.”
I remissen till social- och miljöutskottet gick jag väldigt noga igenom de
rösteförhållanden som fanns och där behöver man inte vara speciellt matematisk begåvad för att inse att Mariehamn och Jomala kan helt och hållet
själv bestämma hur det här ska vara och totalt köra över de övriga kommunerna. Jomalabo som jag själv är så är jag faktiskt rätt orolig för det.
Jag ska inte upprepa det som Suksi sade i punkt 12 och det nämnde också
ordförande Beijar. Den här lagstiftningen kan inte träda ikraft före man har
åtgärdat vissa problematiska punkter. De är för det första; vid överföringen
av uppgifter etableras materiell lagstiftning, för det andra; att skapandet av
det obligatoriska kommunalförbundet regleras noggrannare och för det
tredje; att det existerande kommunalförbundet avvecklas på ett behärskat
sätt.
Då är det intressant att ställa sig frågan; hur har riktigt majoriteten tagit
det här till sig? Som jag redan sade inledningsvis så har man gjort det genom
att ta en ganska innehållslös kläm där man säger så här: ”Med hänvisning till
det anförda föreslår utskottet att lagtinget ger landskapsregeringen i uppdrag att vidta de åtgärder som bedöms nödvändiga med beaktande av de
synpunkter som framgår av betänkandet och till betänkandet bifogade utlåtanden”. Nog är det så som en lagkunnig på andra sidan korridoren sade; nog
hade man väl åtminstone kunnat bemöda sig med att orka lista vad det är
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som man bedömer att är nödvändigt, men inte ens det gör man ifrån den lagstiftande församlingen och ifrån det utskott som är ansvarig för det här. Man
knuffar det till landskapsregeringen och sedan ska landskapsregeringen göra
det som de bedömer att är nödvändigt.
Jag ska avrunda med att ta upp det som var upphovet till hela den här
långa, långa processen som egentligen inte bara pågått de här fyra åren. Postfäktningarna pågick också nästan hela förra mandatperioden, dvs. ekonomin.
Hur ska vi klara av ekonomin framöver med vår demografiska utveckling och
det sätt landskapets finanser har skötts?
Tittar man på de ekonomiska konsekvenserna av det här lagförslaget så enligt lagberedningens styrdokument ska lagförslag innehålla en ekonomisk bedömning av förslaget. Det är viktigt och i synnerhet viktigt med så här pass
omfattande reformer.
Det enda som står under punkt 6.1 om ekonomiska verkningar är: ”En av
avsikterna med reformen är som har beskrivits ovan att effektivisera den
socialvård som samordnas. Utgångsläget är att kostnaderna för den samordnade socialvården inte som helhet skulle öka”. Det är allt som man kan
utläsa av de ekonomiska konsekvenserna.
Lagtinget borde ha ett specialutskott för ekonomiska frågor. Finans- och
näringsutskottet konstaterar i sitt utlåtande: ”Utskottet konstaterar att man
inte med säkerhet kan förutse kostnaderna för kommunernas socialtjänst.
Därmed är det inte heller möjligt att med säkerhet ange något om det ekonomiska utfallet”. Ingenting, enbart snömos! Ordförande Beijar sade i presentationen; mellan tummen och pekfingret kunde man kanske tro att det
kunde bli inbesparingar.
Det går inte att genomföra den här typen av reformer. Vi ha gjort det om
och om igen och det leder bara till mera kostnader. Det är ekonomiskt oansvarigt så att man egentligen baxnar.
Sammantaget föreslår majoriten i utskottet att ett lagförslag som lagstiftaren inte kan redogöra för vare sig de lagstiftningstekniska eller ekonomiska
följdverkningarna av ska antas. De här tycker vi reservanter att är synnerligen
oansvarigt och det tar vi avstånd från.
Hela lagförslaget är i behov av fortsatt lagberedning och bör förkastas.
Många gånger har vi pratat om utskotten ska ägna sig åt lagstiftning eller om
vi ska skicka tillbaka lagförslagen. Jag förstod diskussionerna så att det lite
låg och vägde om man skulle skicka tillbaka förslaget eller inte.
I juni hade vi en omröstning i utskottet, det kan jag säga utan att jag avslöjar för mycket, där omröstningspropositionen ställdes på det sättet att man
skulle rösta för en fortsatt saklig behandling eller för en icke fortsatt saklig
behandling. Så ställdes faktiskt omröstningspropositionen. Den gången segrade ändå förnuftet för vi ville han fortsatt saklig behandling och det blev det
majoritet för.
Men den här lagen måste göras om och det är ett arbete för kommande
landskapsregeringar att ta tag i.
Vi har haft fyra förlorade år bakom oss. Att inte göra någonting är heller
ingen lösning och det har man inte gjort rent konkret. Med den här behandlingen i social- och miljöutskottet och det här lagförslaget vill man på något
konstigt sätt visa att man gör någonting, men det är oklart vad. Tack.
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Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Ltl Anders Eriksson tog upp Suksis utlåtande och att lag- och
kulturutskottet inte behandlade utlåtandet dess mera ingående. Tyvärr
var det på det viset att vi hade synnerligen bråttom. Vi frågade redan på
försommaren om vi skulle behandla det i lag- och kulturutskottet eller
inte. Det politiska beskedet vi fick då var att vi inte skulle behandla det.
Sent, sent, sent fick vi en begäran att lag- och kulturutskottet också
skulle titta på den här frågan. Jag erkänner att det är väldigt, väldigt ytligt behandlat. Vi begärde ett utlåtande av en sakkunnig person men vi
hann inte desto mera analysera det. Det var så pass bråttom, det skulle
klubbas igenom till varje pris.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det har jag förståelse för. Med respekt för lag- och kulturutskottet och
dess ordförande så kan jag säga att det här ärendet rullade fram. Det
skulle igenom med allt våld redan i juni utan att man visste någonting
överhuvudtaget.
Efter den omröstning som jag hänvisade till, ltl Sjögren, så gick vi
från finans- och näringsutskottet ändå in för att begära utlåtande från
lag- och kulturutskottet. Suksis utlåtande var det diskussion om. Skulle
vi begära in det direkt ifrån social- och miljöutskottet eller skulle lagoch kulturutskottet ta fram det? Det viktiga är ändå att det på ett synnerligen allvarligt sätt visar på de brister som finns i det här lagförslaget,
men tyvärr har majoriteten inte velat ta det till sig dess mera.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, herr talman! Det är väl lite så att de här sakkunnigutlåtandena säger ganska lite. Det är mycket tankar och åsikter och var och en plockar
det som passar in i ens argumentation. Jag tycker inte att det här utlåtandet är särskilt informativt. Det är ganska mycket ”babbel”, om jag får
uttala mig så.
Angående 2 §, som jag uppfattar det så innehåller punkt 1 den materiella begränsningen av det här uppdraget. I punkt 1 säger man att alla lagar inom socialvården, förutom dem som gäller barn och äldre, ska
kommunförbundet ha hand om. När man sedan sätter det här ikraft så
krävs att man går in i de lagarna och säger att det här handhas numera
av den kommunala socialtjänsten och det är ju mera teknik. Det är faktiskt lite genant att Suksi skriver oss på näsan.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag kan förstå att majoriteten tycker att det är genant, apropå det sista
att man blir påskriven på näsan av professor Suksi.
Jag tycker att det var bra gjort av lag- och kulturutskottet att få fram
det här utlåtandet. Det här är ändå den största sakkunskapen som man
kan uppbåda när det gäller den här typen av lagstiftning.
Att ltl Sundback, som kan allt mycket bättre än alla andra, bara avfärda det som ”babbel”, det får stå för ltl Sundback. Jag tycker att det
här utlåtande är mycket intressant.
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Majoriteten vill inte ta det till sig, tydligen har man blivit rysligt förnärmad när man har blivit skriven på näsan och då struntar man i det.
Det är för allvarligt att hålla på att driva viktiga lagstiftningsärenden
på det här sättet.
Ltl Barbro Sundback, replik

Som jag förstod Suksis uppgift så skulle han utreda om obligatoriet dvs.
om tvångsanslutningen stod i överensstämmelse med grundlagen och
det konstaterade han ju att den gör. Det finns inte några sådana begränsningar. Men sedan måste han väl lägga till någonting och då kommer det en hel del annat som inte var hans uppgift, tycker jag.
Vad gäller ekonomin så för oppositionen ett tvåfrontskrig. Å ena sidan säger man att man inte vet vad det ska bli att kosta, det kan bli vad
som helst och varför har inte landskapet tagit ansvar? Å andra sidan säger man att det är kommunerna som måste ha ansvar i den här frågan,
det måste bli billigare för dem. Ja, men nu har de chansen. Det är ett
kommunalförbund. Det är kommunalförbundet som sätter kostnadsnivån. Det som vi vet är vad det kostar nu när vi har 16 kommuner. Det är
klart att man kan dra ner på administrationen om man bara har ett
kommunalförbund, det säger ju all logik.
Ltl Anders Eriksson, replik

När det gäller ekonomin så vet jag sedan gammalt att ltl Sundback och
jag har väldigt olika åsikter. Jag minns seminariet ute på Lappo, valet
och kvalet, där sade ltl Sundback att ekonomi är så tråkigt, det tyckte
också grekerna och därför sitter de där de sitter. Man måste faktiskt ta
lite ansvar för saker och ting. Oavsett om man avfärdar sakkunnigutlåtanden som ”babbel”, det må man göra, men jag tycker att det är respektlöst och det är heller ingenting nytt.
De ekonomiska aspekterna ska en parlamentsledamot i detta parlament kunna utläsa av ett lagförslag, så är det i alla sammanhang och det
är det som ska gälla. Men här gäller ingenting överhuvudtaget under de
här fyra åren som har varit. Om det har varit ”babbel” någonstans, ltl
Sundback, så har det varit ”babbel” när det gäller de ekonomiska
aspekterna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Det var bra att ltl Eriksson tog upp omröstningen som
vi hade angående den fortsatta behandlingen. Hade vi inte haft den omröstningen och kommit till ett resultat som medförde en fortsatt saklig
behandling så hade vi inte haft något utlåtande från något annat utskott.
Vi hade heller inte haft professors Suksis utlåtande.
I reservationen har vi nu bara tagit upp en punkt. Egentligen hade vi i
reservationen kunnat väva in punkt efter punkt efter punkt från det utlåtandet om vi hade velat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Man skulle ibland önska att det skulle finnas stenografiska protokoll
även från utskotten, men eftersom det är sekreta överläggningar så är
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det inte så. Först var det prat om att man skulle ha en sådan omröstningsprocedur att det skulle vara fortsatt icke saklig behandling. Det
tyckte jag att var otroligt intressant, men det ändrades sedan till icke
fortsatt saklig behandling. Skillnaden har nog stundtals varit väldigt,
väldigt hårfin.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Med det underlag som vi hade före midsommar så
hade det kanske inte heller blivit ett så fylligt betänkande. Nog var det
bra att vi fortsatte.
Ltl Anders Eriksson, replik

Vi är helt överens om det, fru talman.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Christian Beijar, replik

Fru talman! När jag hör ltl Anders Eriksson så tycker jag faktiskt att han
är respektlös mot utskottet. Han kommer med den ena raljerande biten
och den andra raljerande biten om arbetet si och vad majoriteten tycker
så osv. Vi i majoriteten respekterar naturligtvis att man kommer med en
reservation. Men jag tycker att ltl Anders Eriksson här är respektlös mot
utskottet när han berättar hur vi arbetar, för ltl Eriksson är de facto inte
mycket närvarande vid utskottets möten. Det kan statistiken klart utvisa.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det tror jag statistiken kan göra. Det var en partikollega som sade; så är
det. Tittar man på statistiken så hör jag nog inte till dem som har varit
allra mest borta.
Apropå respektlös, jag skulle aldrig avfärda det som majoriteten har
sagt som ”babbel”. Jag skulle aldrig avfärda ett av de absolut främsta
sakkunnigutlåtande som man kan uppbåda som ”babbel”. Det tycker jag
att är respektlöst. Men bästa ordförande Beijar, man kan se väldigt olika
på vad som är respektlöst eller inte.
Christian Beijar, replik

Fru talman! Ingen av utskottsmedlemmarna har nämnt år ordet ”babbel” till ltl Anders Eriksson.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är helt riktigt. Jag ville bara visa att om man blir upprörd och tycker
att någon är respektlös så finns det kanske personer närmare som man
kan bli upprörd på än mig.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Jörgen Pettersson

Talman! Det är inte enkelt att ta vid efter dessa högt flygande retoriska vändningar när det gäller betydelsen av babbel eller snömos och skillnaden däremellan. Jag ska naturligtvis göra ett försök och möjligen hålla det på ett lite
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mera saklig nivå för det tycker jag att den här lagstiftningen är betjänt av. Jag
tror inte att någon vinner på att slänga invektiv om varandras framställningar, vilket faktiskt har skett hittills.
Talman! Den här frågan om ekonomin i de föreslagna kommunernas socialtjänst (KST) är lika enkel att svara på som det är att förutspå vädret nästa
vecka. Det låter sig helt enkelt inte göras. Fast sådan ser verkligheten ut även
idag. Ingen vet vad framtiden bär med sig när det gäller de kommunala kostnaderna för framtidens socialvård. Det enda vi med säkerhet tror oss veta är
att det blir dyrare till följd av strängare lagstiftning och högre krav från konsumenterna.
Detta är inte konstigt. Hela lagförslaget handlar om människor som behöver hjälp. Hur många vet ingen, hur mycket vet ingen, hur ofta vet ingen och
precis så ska det vara. Livet är oförutsägbart när det handlar om olyckor och
sjukdomar. Tack och lov. Dessutom är det precis sådant som läget är idag.
Ingen vet vilka kostnaderna blir i morgon även om vi behåller dagens system.
Detta handlar om att tillsammans försäkra sig mot olyckor som framtiden bär
med sig.
Vad sluträkningen blir är därför omöjligt att säga. Man kunde kanske våga
sig på en slags gissning genom att addera samman dagens kostnader och sedan indexjustera dem och nå ett tal. Fast det förutsätter att vi har att göra
med ett KST, inte tre eller fyra eller vad det kan bli.
Trots dessa osäkra faktorer stöder en majoritet av finans- och näringsutskottets medlemmar bildandet av ett kommunalt organ där alla hjälper alla
och alla klienter får samma rättigheter.
Försäkringsbolagstanken är god, anständig och rättvis. Sist och slutligen är
det allas våra skattepengar, inte bara de som råkar bo i en för ögonblicket
välbärgad kommun.
Utskottet hävdar att arbetet med KST måste gå vidare för allas bästa, trots
att det ekonomiska utfallet är svårt att uppskatta. Det torde också stå utom
alla rimliga tvivel att de kostnader som får till exempel ett barn att i framtiden bli en god skattebetalare och medborgare kan räknas hem sju dagar i
veckan.
Mot bakgrund av detta föreslår utskottet att social- och miljöutskottet beaktar de synpunkter som framförts i detta betänkande. Vi var dock inte eniga
denna gång varför jag förutsätter att reservanterna själva förklarar hur de
skulle vilja ha det. Tack.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, fru talman! Ltl Pettersson menade att det är omöjligt att förutspå
de ekonomiska konsekvenserna av den här reformen. Men, är det inte
märkligt, mot bakgrund av det som ltl Pettersson själv nämnde, att en av
bakgrundsorsakerna till att hela den här reformen sjösattes var just att
vi står inför stora ekonomiska utmaningarna när det gäller socialvården,
sjukvården och den demografiska befolkningsutvecklingen. Är det inte
lite märkligt att man inte har valt att ta fram ett förslag som gör det lättare att hantera den här utvecklingen så att vi faktiskt kan spara pengar
på den här strukturen. Är det inte lite märkligt att den konsekvensbedömningen och de beräkningarna saknas i det här lagförslaget? Det var
ju faktiskt ett av huvudsyftena i från första början.
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Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, talman! Som jag nämnde möjligen någon gång i anförandet så låter det sig inte göras. Man kan inte förutse vilka olyckor som kommer att
drabba oss nästa år. Vi vet inte hur många barn som drabbas av missbruk, hur många familjer som splittras till följd av olika former av problem, trafikolyckor och handikapp. Det finns tusen saker. Den demografiska utvecklingen kan vi förutse och det har gjorts rätt rimligt och
rätt noga. Men själva kostnaden när det gäller den andra delen är faktiskt ganska stor och den går inte att förutspå.
Däremot är det rätt säkert att om en liten kommun idag drabbas av en
större skada av något slag så kommer den kommunen att få det väldigt
besvärligt. Det har vi sett hända många gånger och det tycker jag inte är
värdigt.
Ltl Axel Jonsson, replik

På den punkten är vi helt överens vad gäller finansieringen av det hela.
Jag tycker att det är lite märkligt att man inte ens försöker svara på
frågan om detta innebär att vi kan producera dagens tjänster på ett effektivare sätt, just med tanke på den demografiska befolkningsutvecklingen. Vi har inte ett svar på den frågan när vi sjösätter en reform som
har diskuterats så pass mycket under de här fyra åren. Det borde vara en
självklarhet i alla sammanhang när vi gör reformer att man ställer sig
den frågan. Innebär det här totalekonomiskt att vi producerar den här
servicen effektivare eller innebär det motsatsen? Ett tydligt svar på den
frågan borde väl vi som parlament kunna kräva i den här typen av reformer.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, talman! Nu tar ltl Jonsson in den åldrande befolkningen i resonemanget, när det gäller demografin. Den är egentligen inte inkopplad i
detta, utan den ska stå utanför och alltjämt vara kvar hos kommunerna.
Det blir lite fel att jämföra, även om jag nog begriper vad som avses.
Om man lyckas få till stånd en centraliserad och specialiserad kommunal socialtjänst, idag är landskapsandelarna ungefär 20 miljoner för
den sociala delen, så tror jag att man kan använda dessa 20 miljoner
mer effektivt och därmed göra ett bättre jobb på många sätt när det t.ex.
handlar om barnskydd. Mycket av det arbete som sköts idag inom barnskyddet skulle antagligen skötas bättre, åtminstone mera rättvist.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Efter de inledande gliringarna trodde jag att det skulle komma ett riktigt
sakligt inlägg.
När det gäller de ekonomiska aspekterna av den här lagframställningen så hittade jag inte riktigt den sakliga substansen som utlovades. Finans och näringsutskottet skriver, jag citerar; "det är inte möjligt att
ange något om det ekonomiska utfallet”. Man har uppfattat så mycket
när man skriver; ”att det vore en fördel om reformen av landskapsandelssystemet skulle ha gjorts samtidigt.” Det är ju inte en fördel, det är
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ju en absolut förutsättning att man har landskapsandelssystemet med
samtidigt som man diskuterar den här typen av ekonomiska överföringar mellan kommunerna och landskapet. Det är ju en absolut förutsättning och det skulle man ju hoppas att finansutskottets ordförande skulle
inse.
Ordförande sade också att man måste utgå ifrån att allting kommer
att bli dyrare på grund av strängare lagstiftning. Tror finansutskottets
ordförande att vi kan hålla på i det oändliga? Vi är ju ändå en lagstiftande församling, inte någon diskussionsklubb.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Talman! För ögonblicket är det så att det kommer att bli dyrare när det
gäller att ge folk de sociala rättigheterna som de har möjlighet att få. Vi
vet alla att omsorgen alltid har blivit lite dyrare. Då måste man fråga sig;
hur länge kan man hålla på? Jag har inte det svaret. Det beror bara på
hur länge man tycker att man vill hjälpa till att sköta människor som
inte på egen hand kan ta hand om sig. Detta har med medmänsklighet
och anständighet att göra. I dagens läge kan man dra ett streck ögonen
böj och sluta med allting men det tror jag att ingen vill. För någonstans
finns det ändå i människors natur att man vill hjälpa dem som faktiskt
är svagare och det är detta som det här mynnar ut i. Därför går det inte
att sätta en prislapp på det här just nu. Man kan ha mer eller mindre vågade gissningar, men vore inte seriöst av ett utskott att göra det när det
inte är möjligt.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag tycker att det vore synnerligen seriöst av ett utskott om man ger sig
ut för att vara ett finansutskott att faktiskt försöka och inte bara rycka på
axlarna och säga att det låter sig inte göras.
Vi kan inte hålla på i det oändliga. Jag tror att ltl Pettersson och jag är
precis lika medmänskliga båda två, men jag kanske ser lite längre i ett
ekonomiskt hänseende. Vi kan inte hjälpa folk om vi inte har pengar. Se
hur det har gått i Grekland! Vi har inte ett så gigantiskt överskott som
det har pratats om i andra sammanhang.
Jag har en konkret fråga. Man säger att man har uppfattat att det vore
bra om man också kunde titta på landskapsandelssystemet samtidigt.
Kan ltl Pettersson, som ändå är ordförande i finansutskottet, ge mig rätt
på den punkten att det är en absolut förutsättning att man samtidigt går
igenom landskapsandelssystemet? Annars vet vi överhuvudtaget inte
någonting om hur det här slutar i ett ekonomiskt hänseende.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Jag blir lite frågande om det inte står rätt till faktiskt just nu. Det står
väldigt tydligt; ”utskottet har även uppfattat att det vore en fördel om
reformen av landskapsandelssystemet hade kunnat göras samtidigt
som reformen av kommunernas socialtjänst.” Är det inte väldigt klart
vad utskottet tycker där? Man ska göra den reformen samtidigt, det
hade antagligen gjort det hela mycket enklare.
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När det gäller att kostnaderna hela tiden stiger och vem som är mest
medmänsklig, vilket är en ganska fånig jämförelse om ledamoten ursäktar, så om det fortsättningsvis ska vara kvar på kommunerna och det alltid blir dyrare och det alltid krävs mera specialisering så kommer kommunerna till sist att krascha under den tyngden. Kommunerna kommer
inte att kunna leva upp till det som krävs för att t.ex. ta hand om barnskydd, handikappservice och missbruk. Kommunerna måste helt enkelt
ha hjälp med det och där kan KST komma bra in.
Talmannen
Tiden är ute! Replikskiftena är avslutade.
Ltl Petri Carlsson

Tack, fru talman! Det ska klargöras direkt att det här inte är ett gruppanförande. Det var det olyckligt att vtm Roger Jansson satt upptagen i talmansuppdrag och inte hade begärt ordet för vårt gruppanförande. Jag har för avsikt att redogöra för varför jag lade ner min röst i utskottet och vad jag tycker
i den här frågan.
Egentligen tycker jag att kommuner ska gå samman istället för att skapa en
till organisation. Flera organisationer skapar ytterligare byråkrati. Vi får flera
kontaktytor där man jobbar med beställare och leverantörer, det tar en massa
resurser som inte bara handlar om att vi har 16 kommundirektörer och ytterligare direktörer i kommunalförbundet. Det blir ytterligare administration
och arbete på grund av att vi har så enormt många organisationer.
Detta har inte vunnit politiskt gehör av en tillräcklig stor majoritet. Jag har
också tyckt att man behöver göra någonting och samordna den sociala servicen. Det är viktigt att göra det. Att inte göra det är heller inte ett alternativ
för det sätter befolkningen i kläm och därför tycker jag att man behöver samordna.
Jag har resonerat tidigare och också varit positiv till en idé om att göra en
variant med en modell på värdkommun. Det har jag till vissa delar förespråkat. Jag vet att staden i sina utlåtanden sagt att detta är deras ståndpunkt.
Staden har beredskap för den delen.
Det här såg jag som positivt när landskapsregeringen presenterade ett förslag till det första steget. Man överlåter det till kommunerna och möjliggör
modellen med värdkommun.
När jag har granskat det här förslaget närmare och när vi i utskottet har
bearbetat det på djupet, så har jag noterat att det egentligen inte är ett realistiskt alternativ att genomföra. Åtminstone är det min bedömning att den möjligheten inte riktigt finns i praktiken.
Vad säger då det här förslaget? Ja, förslaget säger att det är upp till kommunerna att lösa det nu den första tiden. Om inte kommunerna kommer
överens inom ett par år så blir det ett kommunalförbund. Där är vi, så kommer det att gå till.
Det är det väldigt oklart vilka alternativa lösningar som landskapsregeringen kommer att godkänna. Därför är det väldigt bra att social- och miljöutskottet poängterar att man i ett tidigt skede måste tala om och ha en dialog
med kommunerna vilka krav på kriterier man ställer för att godkänna de
olika socialvårdsområdena.
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Vilka andra alternativa modeller finns än kommunalförbund? Det är modellen med värdkommun som är det enda alternativa realistiska modellen att
gå in för.
Vad betyder det när man sätter sig vid förhandlingsbordet och vill att det
ska bli en värdkommunmodell? Om de flesta tycker det, 15 av 16 kommuner
tycker att det ska vara värdkommunmodellen och den 16:e kommunen säger
nej, den 16:e kommunen vill ha kommunalförbund, då är det en form av veto.
Den 16:e kommunen kan säga ”om två år så kommer det ändå att bli kommunalförbund. Vi låter det bara gå”. Då blir det ingen värdkommunmodell
fast 15 av 16 kommuner vill det. Det betyder då att den 16:e kommunen kan
bestämma. En liten, liten minoritet kan bestämma att det inte blir så. Så läser
jag och tolkar lagförslaget.
Det här medför att jag helt enkelt inte kan stöda detta eftersom jag ser att
det egentligen utesluter möjligheten till modellen med värdkommun.
I motsats till ltl Anders Eriksson, som sade att man inte ska ha någon form
av tvingande lagstiftning för att få till stånd en samordning, så tror jag tvärtom. Vi behöver ha tvingande inslag. Den här modellen där man lämnar vetorätten till vem som helst, som inte vill ha något annat än kommunalförbund
för då blir det så ändå om två år, den modellen blir lite felaktig.
Därför valde jag att inte gå med på att stöda det här förslaget och utskottets majoritet. Jag valde att heller inte gå emot eftersom jag sitter med i regeringsblocket och jag har försökt påverka och försökt få till stånd andra lösningar under många, många månader. Jag har tyvärr inte lyckats få majoritet
på mina förslag. Jag tycker att det är bättre att man gör någonting än ingenting.
Av respekt för regeringssamarbetet så valde jag att inte heller gå emot utan
jag valde att lägga ner min röst. Det var orsaken till min nedlagda röst. Tack.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Ltl Petri Carlssons inställning är välkänd både från
stadens horisont och från lagtingets. Det är inget märkvärdigt att han
framhärdar i sin ståndpunkt. Det tyder väl mera på en envis karaktär
och en fast egen uppfattning.
Socialdemokraterna i stan har också röstat emot värdkommunmodellen. Man måste komma ihåg två saker. Den är lagstridig. Det går inte
enligt grundlagen. Det betyder att en enda kommun både skulle ha den
ekonomiska makten och all makt över andra kommuner som bara skulle
ha möjlighet att påverka besluten genom någon slags avtal som man
skulle göra, men det skulle inte bli från gång till gång. Kommunmedborgarna i alla kommuner skulle sättas ur spel. Man skulle inte heller kunna
göra kommunbesvär.
Det andra är att det är en odemokratisk modell.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag har noterat att socialdemokraterna hade en annan
uppfattning där också. Att det skulle vara problematiskt med värdkommunmodellen, det vet vi inte riktigt, för den frågan har inte utretts tillräckligt mycket. Man har berört den ytligt, men man har inte utrett den
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tillräckligt mycket och därför så tycker jag att det hade funnits skäl att
också titta på den frågan och fördjupa sig. Landskapsregeringen valde
att inte göra det och det tycker jag att är olyckligt. Så blev det och jag får
respektera att en majoritet tyckte annorlunda.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag anser nog att det finns tillräckligt utrett i den här litteraturen om
man vill läsa på. Det aktuella exemplet är SOTE-reformen där det inte
var frågan om värdkommun ens utan det var tvingande bestämmelser
där man ansåg att kommunernas enda roll, i stort sett, var att betala. De
hade inte, i proportion till sitt ekonomiska ansvar, politisk och demokratisk makt att påverka besluten. Det är just det som värdkommunmodellen representerar. Den är djupt odemokratisk. I praktiken skulle det
betyda att Mariehamn skulle bestämma och de andra skulle få betala.
Den demokratiska uppfattningen omfattar socialdemokraterna inte.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! För det första så går inte SOTE-reformen att jämföra
med den här. Här har vi inte hälso- och sjukvården under kommunerna.
Där finns en stor skillnad. För det andra när det gäller lagstridigheten
mot grundlagen och att det skulle vara djupt odemokratiskt, så har vi ett
motsvarande exempel när det gäller räddningssidan på fastlandet. Man
har räddningsnämnd och man har säkerställt det demokratiska inflytandet. På fastlandet fungerar modellen och vi lyder under samma
grundlag. Jag är inte alls lika övertygad som ltl Barbro Sundback att en
sådan modell skulle strida mot grundlagen. Min uppfattning är att en
nämnd där man tydligt begränsar värdkommunens makt är möjlig.
Landskapsregeringen borde ha fördjupat sig i den analysen, men man
valde politiskt att inte gå vidare med detta.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Ltl Petri Carlsson lyfte fram i sitt anförande att det
inte är realistiskt att förverkliga en värdkommunmodell. Jag tycker att
den analysen stämmer. Med det här lagförslaget så är det inte ett realistiskt förslag. Det har också att göra med att vi är politiskt överens om att
det här ska gälla alla åländska kommuner, alla ålänningar ska få en likvärdig service. Jag tror också att ltl Petri Carlssons åsikt är att i en värdkommunmodell ska alla på Åland få likvärdig service. Om det är så, så
undrar jag hur det skulle kunna vara möjligt eftersom man då skulle behöva införa någon form av tvingande lagstiftning för att alla kommuner
ska vara med? Att tvinga till exempel Sottunga att köpa tjänster från
Mariehamn det är grundlagsvidrigt.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Funktionsmässigt finns det alltså lösningar på hur det
går till i Finland under samma grundlag som vi har. Jag ser inte att det
skulle vara grundlagsvidrigt. Det jag menade om det var realistiskt eller
inte så var att vi skulle få till en helhet där vi har värdkommunmodellen,
där det finns en värdkommun som sköter hela Ålands socialvårdsom240

råde. Det tror jag inte är så realistiskt när man har varianten med andra
steget. Om en kommun inte går med på värdkommunmodellen så blir
det ett kommunalförbund, då kan en av 16 kommuner välja att säga nej
och då blir det inte så. Jag tycker att det är synd att ha den varianten.
Det är inte realistiskt för att få alla 16 kommuner med i värdkommunmodellen.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det alternativet finns redan idag. Varför har inte det
förverkligats? Varför är inte Mariehamn värdkommun nu för alla
åländska kommuner? Varför har vi en ojämlik service åt våra invånare?
Varför har man inte förverkligat det då? Mariehamn borde ju ha jobbat
för detta om det är det som stadsstyrelsens ordförande, i den rollen, vill
ha. Men inte har man ju arbetat åt det hållet, man har bara sagt nej och
nu sitter vi med ett helt annat förslag.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Självklart handlar det om vissa tvingande inslag, precis som man nu går in med tvingande inslag för att få till stånd en samordning. Det är ju därför som det inte har hänt någonting för att man
inte har haft beredskap, precis som man inte redan har samordnat allting i ett kommunalförbund, det är också möjligt redan idag om man
skulle vilja, men det har man inte gjort.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Nu är det så lyckligt ordnat här i världen att kollegan
Carlsson sitter i en sådan lagtingsgrupp och har sådan ministergrupp
som har insett att det ännu finns en del frågor som är olösta i den här reformen. Det är en stor, viktig och nödvändig reform för rättssäkerheten
och likabehandlingen av medborgarna. Det finns frågor som ska lösas.
Därför är den här reformen nu lite satt på vänta, på hold, för att kommunerna nu ska ges möjlighet att ordentligt sätta sig in i det och diskutera.
Det blir nästa landskapsregering och nästa lagting som får ta ställning
till huruvida det behöver göras förändringar i den eller inte. Vi får då se
om ltl Carlsson har samma otur som han haft med att få stöd för sina
tankar om värdkommun eller om han kommer att lyckas bättre i den
fortlöpande, kommande processen.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Social- och miljöutskottet skriver att landskapsregeringen i ett så tidigt skede som möjligt ska föra dialog med kommunerna. Lyckas vi hitta en lösning på kommunal nivå där landskapsregeringen tidigt har varit med i dialog, så då kanske det är möjligt att med vissa
korrigeringar lösa det med nästa landskapsregering. Det hoppas jag på
förstås.
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Vtm Roger Jansson, replik

Talman! En annan fråga som bekymrar mig lite är stadens agerande. Jag
sitter på två stolar lika som ltl Carlsson gör. Jag är fullmäktigeledamot
och lagtingsledamot och har varit med i fullmäktige och tagit beslutet
om att värdkommun är ett av alternativen. Det till och med förordas av
majoriteten i staden. Sedan har vi varit representerade, inte som utsedda representanter för stadspolitiken, men det har funnits politiker i
processen i de två arbetsgrupper som har varit. Vi har haft Susannegruppen och den följande gruppen. Det var inte politiker med i den
andra gruppen men tjänstemän representerade staden i båda grupper.
Då är det väl uppenbarligen någon brist på den kommunala dialogen när
man inte lyckas få fram sina synpunkter bättre än så här.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Ja, jag förstår att vissa haft bekymmer med att man
sitter på två stolar. Jag har inte haft sådana bekymmer, jag har tyckt likadant. Det som jag har förespråkat har också varit bäst för hela Åland.
Jag har liksom inte haft det bekymret när jag har varit här i lagtinget.
Det som har varit ett bekymmer är att inte staden har fått utse sina
representanter formellt. Då hade man haft den naturliga uppföljningen.
Det var ju landskapsregeringen som utsågs stadens representanter, sådana personer som jobbar i staden i beslutsfattande ställning. Formellt
fick staden aldrig utse sina representanter trots påpekanden från bland
annat mig till landskapsregeringens företrädare. Det blev aldrig så, det
var olyckligt.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Sara Kemetter

Tack, fru talman! Bästa lagting, personligen är jag glad att vi efter fyra års arbete nu har ett betänkande till ett lagförslag kring kommunernas socialtjänst.
Det tycker jag att är en stor framgång för alla regeringspartier och för det arbete som har gjorts, allt från Susannegruppen, ministrar till även lagtingsledamöter.
Det gäller att garantera rättssäkerheten, likabehandling för ålänningarna
att få en likvärdig service, en effektiv användning av resurserna, en samlad
kompetens och en ökad specialisering inom personalen samt en större integritet, en stark anonymitet och ett gott rättsskydd. Vi gör det här för att vi
sätter människorna först.
Jag och mitt parti skulle helst ha sett att vi skulle ha haft kommunernas
socialtjänst genast. Man har hört kommunerna när det gäller kompromissförslaget. Man har insett att tiden inte riktigt är mogen utan nu ligger bollen
hos kommunerna att diskutera ihop sig. Då är det ganska naturligt att vi
eventuellt också kommer att få diskutera hur kommunerna kommer att se ut
framöver och landskapsandelssystemet. Det är många frågor som är öppna.
Sådant här tar tid och jag tycker att det är bra att det tar tid. Det behöver diskuteras och analyseras för ingen av oss vill se samma hårda inbesparingar
som nu sker i riket. I riket har man inte gjort reformer i tid, man har inte sett
över sina strukturer i god tid. Därför måste man nu riktigt ta till hårdhandskarna som direkt kommer att skada många svaga i samhället. Det vill vi inte
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ha på Åland. Därför är det ett måste på att titta på nya strukturer och nya lösningar. Det är glädjande att de stora partierna på Åland verkligen har kunnat
enas kring det här förslaget.
Det som vi redan har sett av de diskussioner som har pågått är att det nu
börjar diskuteras en norråländsk kommun, södra Ålands kommun och eventuellt Mariehamn. Det skapar nya diskussioner, tre kommuner och ett KST.
Det kommer att bli en intressant tid framöver, nästa mandatperiod kommer
säkert att visa vart den här vägen bär. Att vi kompromissar och lämnar över
bollen till kommunerna kommer absolut att skapa en diskussion om eventuella kommunsammanslagningar för att garantera jämlik service för invånarna.
Det var egentligen kort detta som jag ville säga. Det har varit en tuff debatt
i utskottet vilket ni har hört nu på debatten. Däremot har majoriteten i utskottet kunnat enas kring nyckelmodellen, vilket debatterades aktivt i kommunerna. I kombination med ett reviderat landskapsandelssystem tror jag
säkert att vi kommer att kunna hitta lösningar även för skärgården som i det
här fallet känner sig mest oroliga vad gäller kommunernas socialtjänst. Tack.
Ltl Igge Holmberg

Tack, fru talman! Äntligen kan vi se fram emot något bra, kommunernas Socialtjänst. Efter många om och men ska vi ta ett av de viktigaste och mest
framsynta besluten som kommit på länge. Det är lite synd att vi inte nådde
ända fram och fick det att funka redan från 2017.
Att kommunerna på egen hand ska samorganisera detta så att alla 16 är
medlemmar i något förbund är ju en dödfödd tanke. Men de fantasierna får
man väl leva med om man tror på dem. För ålänningarna som förtjänar lika
service vilken by de än råkar bo i är det ett extra år av väntan på bättre service
i alla fall.
Nå, det kanske löser sig om nästa regering är handlingskraftig, det vill säga
om vi socialdemokrater sitter i den eller inte.
Talman! Det viktigaste för oss socialdemokrater, och för ålänningarna i
gemen tror jag, är att kompetensen stärks genom KST, att tjänsterna blir likvärdiga och att brukarna får en likabehandling. För socialarbetarna är det en
bra sak med KST, de är fortfarande de som är nära brukarna, men samtidigt
får de möjlighet till fortbildning och möjlighet att bolla frågor med andra
kompetenta tjänstemän inom samma yrke. Det är något som är svårt om man
inte kan arbeta i team där någon kan ha spetskompetensen i området.
Jag ser framför mig ett Åland med tre kommuner där servicen för dem som
behöver det sköts av ett KST. Det är nog rätt nivå för Åland och ålänningarna.
För tillfället kommer jag att stöda det liggande förslaget, men ser fram
emot att få jobba vidare med det så att folket till sist får den service de förtjänar. Tack.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag reagerade på när ltl Holmberg sade att han personligen gärna ser tre kommuner. Det har nu sagts av några socialdemokrater tidigare också. Jag har hört andra partiers företrädare som efter sommaren och inför valet går ut och säger hur många kommuner vi
ska ha och att det ska vara färre antal kommuner. Man till och med
nämner vilket antal kommuner det ska vara. Hur många har faktiskt ar-
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betat för det? Vad är ltl Holmberg beredd att göra för att få tre kommuner på Åland? Jag skulle vilja veta vilka åtgärder vi ska vidta för att få till
stånd tre kommuner på Åland?
Ltl Igge Holmberg, replik

Det säger sig självt, ingenstans där det har förekommit kommunsammanslagningar har det skett utan lagstiftning uppifrån. Det händer inte
om folk ska samarbeta, det funkar inte. Varenda gång det har förekommit kommunsammanslagning t.ex. i Sverige, i Finland eller på andra orter så har det genomförts på grund av direktiv uppifrån. Det är så som vi
måste jobba. Lagtinget måste helt enkelt säga till att det här inte funkar
längre, vi kan inte ha de här små skräpkommunerna som inte kan sköta
den service som folket är beredda att få.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag förstod nu att åtminstone ltl Holmberg, kanske socialdemokraterna, har beredskap att gå in för lagstiftningsåtgärder när
det gäller kommunsammanslagningar. Det var en väldigt intressant nyhet. Jag har aldrig sett några förslag på det förstås.
Ltl Igge Holmberg, replik

Nej, enligt regeringsprogrammet så höll vi oss undan sådant den här perioden eftersom vi skulle sköta det så att kommunerna skulle få en social
service istället. Nu ser vi att det inte fungerar så är vi tvungna att helt
enkelt ta till lagstiftningsbegreppet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom

Tack, fru talman! Under utskottsbehandlingen av kommunernas socialtjänst,
KST, som man allmänt säger, hade vi en omröstning redan före midsommar
om vi skulle fortsätta den sakliga behandlingen eller inte. Som tur var blev resultatet att vi fortsatte behandlingen. Tack vare detta så begärdes utlåtanden
från och lag- och kulturutskottet samt från finans- och näringsutskottet.
När en så här stor reform, som det här är frågan om, behandlas i ett utskott
så nog är det ju märkligt då om man inte hör de andra utskotten som också
kan ha synpunkter på lagförslaget. Nu fick vi in utlåtanden.
Sedan har jag tillsammans med ltl Anders Eriksson undertecknat en reservation där vi i huvudsak stöder oss på professor Suksis utlåtande som bifogades lag- och kulturutskottets utlåtande. I reservationen har vi tagit upp en
punkt som vi har citerat och motiverat, men man kunde ha fyllt på med
många fler punkter.
Såsom jag ser det är nog det utlåtande tillräckligt tungt för att det här lagförslaget nödvändigt behöver fortsatt lagberedning och passera ett varv till.
Det är också orsaken till att jag vill att det här lagförslaget ska förkastas.
Finans- och näringsutskottet skrev helt rätt. Jag citerar: ”Utskottet har
även uppfattat att det vore en fördel om reformen av landskapsandelssystemet hade kunnat göras samtidigt som reformen av kommunernas socialtjänst eftersom det då hade varit lättare att närmare bedöma det ekonomiska utfallet.” Det var rätt tänkt tycker jag. Om det här förslaget förkastas
och får gå tillbaka ett varv till så kan vi ha en reform av landskapsandelssy244

stemet och det här förslaget om kommunernas socialtjänst tillbaka i någon
form samtidigt. Det skulle det förtjäna. Nog förstår jag att vi behöver göra en
samordning inom dessa områden som lagförslaget tar upp, men det är förtjänt av mera lagberedning och en samordning av landskapsandelsreformen.
Jag står helt bakom reservationen där det föreslås att det här lagpaketet
ska förkastas.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Ltl Torsten Sundblom hänvisar till professor Suksis
uttalande och sade att det är tillräckligt det som står i reservationen.
Vad är det då som behöver göras, enligt ltl Sundblom, med den liggande
lagstiftningen för att den ska bli bra?
Ltl Sundblom nämnde annat också, inte bara det som citerades här
från utlåtande, utan det fanns också andra punkter som är graverande
och som måste beaktas förstod jag på Sundblom. Kan vi få mera konkretisering? Annars är det lite diffust, åtminstone för mig.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Punkterna är uppräknande i flera olika punkter i det här utlåtandet. Det
är bra om lagberedning tittar över det här och väver in det som behöver
göras. Det är min ståndpunkt i det hela.
Ltl Barbro Sundback, replik

Så det här utskottsbetänkandet ska då gå till lagberedningen, menar ltl
Torsten Sundblom? Nej? Det är lite svårt att förstå den liberala gången i
den här frågan. Jag tar gärna emot fler förtydliganden.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Talman! Jag menar att det här bör förkastas, sedan får man ta upp det
och fortsätta att jobba med lagberedning och då kan man titta på utlåtandena. Det finns också ett utlåtande som vi fick tidigare, före omröstningen som vi hade före midsommar. Men det finns betydligt mera i det
senare utlåtandet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Ltl Sundblom sade att professor Suksis utlåtande är
ett tillräckligt underlag för ett förkastade. När jag satt i riksdagens
grundlagsutskott så i de frågor som gällde grundlagen hörde vi alltid fem
eller sex professorer. Vi hörde dem muntligt för att också kunna föra en
diskussion. Här till lagtinget har vi nu i en sådan fråga fått ett skriftligt
utlåtande av professor Suksi. Jag tycker att liberalerna går allt för långt
när de säger att det utlåtandet ger tillräckliga motiveringar för ett förkastande. Det är osnyggt mot professor Suksi. Professor Suksi föreslår
inte att den här lagframställningen ska förkastas. Tvärtom, i punkt efter
punkt för han ett resonemang om att det är möjligt att göra på det här
sättet. Men sedan måste vissa kompletteringar göras i lagstiftningen, det
är detta som han säger.
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Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Professorn lyfte en hop saker som behöver göras. Men
nu står vi inför lagtingets avslutande, vi kunde ha begärt en ny framställning så att den hade fått gå tillbaka till landskapsregeringen. Skulle
jag suttit i regeringen skulle jag nästan tagit förslaget tillbaka och bearbeta det utgående ifrån det här utlåtandet och kanske kommit igen. Men
en sådan tid finns inte nu. Jag menar att vi har en grund här, men det
behöver bearbetas mera. Eftersom lagtinget snart går hem så är det enda
rätta att förkasta förslaget så att man får ta upp det senare igen när det
nya lagtinget börjar.
Vtm Roger Jansson, replik

Jag håller inte alls med om analysen att det enda rätta är att förkasta
lagförslaget, för professorn föreslår inget sådant förkastande. Jag har
noga gått igenom hans utlåtande och kan konstatera att det han föreslår
att bör göras kan göras i en kompletterande lagstiftning. Alldeles särskilt
när den här processen som vi har framför oss är utdragen genom det
förslag som landskapsregeringen har riktat in sig på. Vill man dra så där
långtgående slutsatser som ltl Sundblom gör av en professors utlåtande
så vill jag rekommendera ledamoten att höra flera grundlagskunniga
professorer. Gör det! Det gör man i parlamenten i allmänhet. Man kan
inte bara hänvisa till ett skriftligt utlåtande och sedan skulle saken vara
klar. Saken är ju allra minst klar eftersom professorn i frågan inte föreslår något förkastande. Ltl Sundblom sade att med hänvisning till professors utlåtande så vill de att hela lagen ska förkastas. Det är inte värdig
politik tycker jag.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Det står också i utlåtandet att det är en märklig konstruktion, att det ska ligga i något kassaskåp.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Roger Slotte

Fru talman! Jag vill börja med att berätta att vi har 16 kommuner, vilket ni
alla känner till. Men vi har också 6 kommunalförbund som är likvärdiga
kommunerna, så vi har egentligen 22 kommuner på Åland. Det kan man
tänka på ibland när vi pratar om kommunsammanslagningar och hur det
fungerar.
Syftemålet med kommunernas socialtjänst är att få en organisation som på
ett bättre sätt än idag kan främja en likvärdig service, en effektiv användning
av resurserna, en samlad kompetens, en stärkt anonymitet och ett gott rättsskydd.
Fru talman! När det gäller rättsäkerheten så undrar jag fortfarande om det
förslag som nu ligger faktiskt är rättssäkert då förslagets genomförande beror
på om kommunerna kan genomföra reformen på egen hand eller inte. Den
som ska pröva detta är landskapsregeringen som ska göra det mot bakgrund
av en syftesparagraf som är tolkningsbar. Är detta möjligt att hålla tjänstemännen inom den sociala sektorn i osäkerhet under så lång tid? Är det möjligt för landskapsregeringen att fatta beslut om detta på begäran av kommu-
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nerna utan möjlighet till rättslig prövning? Även professor Suksi hade en hel
del invändningar. Möjligen kan det här förslaget prövas i Ålandsdelegationen
och Högsta domstolen kan säga något om detta i samband med deras behandling.
Fru talman! Samarbete mellan kommunerna är överlag bra för innevånarna och oftast ett kostnadseffektivt sätt att producera kommunal service
såsom socialvård, skola och barnomsorg. Kommunalförbund är svåra att
styra och det är svårt att kontrollera kostnaderna. Kommunerna är medlemmar i kommunalförbunden. Kommunalförbundens styrelser och deras fullmäktigen beslutar om hur det ska bli och sedan är det bara för primärkommunerna att stå för kostnaderna.
Fru talman! Värdkommunsmodellen känns som ett bättre förslag eftersom
det handlar om köp av tjänster mellan kommunerna och en kommun ansvarar för verksamheten. Jag tror att denna modell bättre skulle kunna fungera
även i kommunala samarbeten.
Fru talman! Landskapsregeringens lagförslag innebär att kommunerna
kan skapa andra mindre samarbetsområden. Jag förespråkar i första hand
värdkommunmodellen. Jag tror att om kommunerna går in för värdkommunmodellen för KST så kan samarbetet bli både effektivt och kvalitativt
bättre för kommuninnevånarna.
Fru talman! Jag hoppas att kommunerna snarast hittar lämpliga samarbeten gärna med värdkommunmodellen som utgångspunkt. Tack.
Ltl Igge Holmberg, replik

Tack, fru talman! Ltl Slotte frågade om det är möjligt att göra det så att
kommunerna själva kan ordna sina serviceområden eller med värdkommuner. Även om man får kommunerna att samarbeta, blir det
bättre då? Blir det en enhetlig service? Om man får ett förbund med Mariehamn, Jomala och Lemland, ett förbund med Geta Sund och Saltvik
och ett tredje förbund med Finström, Lumparland och Brändö och ett
fjärde förbund med några andra kommuner, vad är det som säger att
brukarna får samma service i de här olika förbunden? Vad gör saken
bättre? Enligt mig borde man ha en enda organisation och den ska täcka
alla ålänningar.
Ltl Roger Slotte, replik

Fru talman! Vad är likvärdig service? Det finns en sociallagstiftning som
alla socialförvaltningar i kommunerna ska följa. Vi har en tillsynsmyndighet, landskapsregeringen, som vad jag vet inte har påpekat att det
finns några brister. Jag tror mera att KST är en fråga om ekonomisk utjämning än en fråga om utjämning av likvärdig service.
Ltl Igge Holmberg, replik

Tack, fru talman! Vissa säger att man gör det här för att man ska få ordning på ekonomin. Vi socialdemokrater har alltid sagt att KST behövs
för att människor ska få samma service och sina rättigheter bemötta.
Som det är nu spelar det roll om man bor två kilometer ifrån varandra,
har man samma sjukdom men råkar bo i olika kommuner så har det en
enorm inverkan på vilken service man får och vilka hjälpmedel man har
rätt till och huruvida trappor från första till andra våningen klassas som
hjälpmedel eller fordon, vilket påverkar hur det ska bekostas av sam247

hället. Detta är orsaken till att vi behöver få en organisation som tar
hand om det här så att alla ålänningar får samma bemötande.
Ltl Roger Slotte, replik

Tack, fru talman! Jag hävdar att likvärdig service finns i alla kommuner.
Vissa kommuner har ytterligare förbättringar. I alla kommuner finns en
grundservice vilken är lagstadgad och den ska tillsynsmyndigheten kontrollera. Det är mycket möjligt att en del kommuner är mer frikostiga,
det kan jag ingenting säga om. Jag tycker att det är olyckligt om man
behandlas olika vid samma sjukdom.
I ett stort kommunalförbund kommer det att vara olika handläggare
och man kommer säkert att behandlas på olika sätt där också. Ju flera
handläggare desto fler olikheter blir det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ltl Slotte inledde med att tala om att det är bristande rättsäkerhet i det
föreslagna lagförslaget och förespråkar plötsligt värdkommunmodellen.
Det måste väl ur rättssäkerhetssynvinkel vara det minst attraktiva för
alla andra individer utom för dem som bor i värdkommunen. Inte kommer jomalabor att kunna göra kommunalbesvär överhuvudtaget om vi
beslutar i Mariehamn t.ex. att daghemmen i Jomala behöver stängas för
att de blir för dyra. Ingen människa kan säga någonting om det, om Mariehamn har fått uppgiften att organisera barnomsorgen i hela landskapet. Nog är det ett att kasta ut barnet med badvattnet. Jag förstår
överhuvudtaget inte hur Slotte kan komma fram till att det skulle vara
en bra modell.
Ltl Roger Slotte, replik

Fru talman! Det finns flera exempel på värdkommunssamarbeten på
Åland, bland annat Jomala köper barnskyddsärenden från Mariehamns
stad. Då måste vi betrakta Mariehamn som en värdkommun när vi köper tjänster från Mariehamn.
På landsbygden har vi en gemensam räddningsnämnd där Jomala är
huvudman. Så nog finns det olika möjligheter till detta.
Ltl Barbro Sundback, replik

Räddningsväsendet, som har nämnts, är ju det mest misslyckade samarbete vi har på hela Åland. Det finns ju för många brandbilar! Varenda
en liten kår ska ha en massa bilar. Det är ju överkapacitet, det är så dysfunktionellt som det kan vara
Vad gäller barnskyddet så kan det röra sig om en handfull ärenden
per år. 15 procent av befolkningen lider av funktionsnedsättningar som
kräver stöd av samhället för att de ska kunna leva ett självständigt liv
och det sköter man inte bara så där med vänsterhanden från Mariehamn
för resten av kommunerna. Det är verkligen en rättsosäker framtid för
de människorna och många andra. Den lagstiftning som vi talar om nu
rör säkert 5 000 personer.

248

Ltl Roger Slotte, replik

Barnskyddet var ju ett exempel. Jag vet att det finns frågor rörande
handikapp som borde ses över. Det som många gånger har diskuterats
tidigare, innan KST kom till, är att omsorgsförbundet också borde sköta
handikappvården. Kanske det blir så i samband med KST?
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Jag förstår att ltl Slotte inte är riktigt nöjd med lagförslaget som läggs fram här. Han diskuterade runt en värdkommunmodell, vilket han också förtydligade här i sina repliker. Betyder detta att
centern inte är eniga när det gäller det här lagförslaget? Jag uppfattade
tidigare att centern står bakom reformen med KST. Det skulle vara bra
att ltl Slotte förtydligar sig.
Ltl Roger Slotte, replik

Fru talman! När det gäller syftesparagrafen så är det meningen att man
ska ordna flera KST på landsbygden och i stan. Jag vet inte om Mariehamn blir ensam och jag vet inte heller hur många kommuner som ska
vara tillsammans, men det ska finnas en konstruktion på det. Ska det
vara ett kommunalförbund, ska det vara en värdkommunmodell, eller
hur ska det vara? Jag vet inte det, men det är i alla fall en möjlig väg att
gå. Jag tro att man kan kalla det KST ändå fast det skulle vara värdkommun.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Jag förstår ltl Slottes oro. Med den otydlighet som
finns i den här lagframställningen så vet ingen hur det kommer att bli i
slutändan. Ingen vet vilken sammansättning det blir. Framförallt vet vi
inte vilka bedömningsgrunder landskapsregeringen har när de bedömer
olika sammansättningar och om kommunerna har uppnått samarbete.
Visst, jag förstår ltl Slottes oro.
Om en kommun klarar av att sälja den här servicen till andra kommuner så är det klart att det är tydligare. Jag har förstått att centern har
stått bakom hela KST-reformen, men nu pratar ltl Slotte om en värdkommunmodell och då blir man lite fundersam.
Ltl Roger Slotte, replik

Tack, fru talman! Jag blev lite mera intresserad nu när till Petri Carlsson
tog upp värdkommunmodellen. Det förekom ett replikskifte om detta tidigare här. Värdkommunmodellen är en modell. Jag kan också säga att
det här har jag inte förankrat i centerns grupp för vi har inte haft något
gruppmöte idag.
Det bästa är alla möjligheter att hitta lösningar. Vi vet inte heller vad
kostnaderna blir. Jag håller med om att kostnaderna kan bli hur som
helst, men det är viktigt att det är likvärdig service och det finns idag om
man ska följa lagstiftningen. Jag fattar inte annars vad vi har lagstiftningen till om den inte följs?
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Talman! Vare sig centerns partiledare eller gruppledare har i replik begärt att få rätta till det som ltl Slotte här sade om det här lagförslaget. Vi
får utgå ifrån att det inte finns ett särdeles stort missnöje mot det uttalandet från centerns sida.
Ltl Slotte har i lag- och kulturutskottet sagt så här i sitt utlåtande till
social och miljöutskottet: ”Lag- och kulturutskottet uppmanar socialoch miljöutskottet att rätta till de problematiska saker som finns i lagstiftningen med anledning av professor Suksis uttalande.” Nu har social- och miljöutskottet inte rättat till de här sakerna utan bollar sakerna
framför sig.
När ltl Slotte ställde frågan om det här förslaget är rättssäkert så utgår jag ifrån att det också innefattar otillfredsställelsen med att inte
social- och miljöutskottet gjorde det som lag- och kulturutskottet ville.
Ltl Roger Slotte, replik

Fru talman! Vi fick det här utlåtandet ganska sent. Utskottet beslöt
ganska snabbt att utlåtandet genast måste till social- och miljöutskottet
om det alls skulle hinnas behandlas i plenum här idag. Vi läst igenom utlåtandet och det fanns vissa problem men de var ju inte av den karaktären att de inte kunde ändras på.
Ltl Perämaa hade en fråga till men nu har jag glömt bort den.
Ltl Mats Perämaa, replik

Ltl Slotte representerar centern i lag- och kulturutskottet. Lag- och kulturutskottet uppmanade social- och miljöutskottet att rätta till de problem som finns i den här lagstiftningen med anledning av professor
Suksis utlåtande. Anser ltl Slotte att social- och miljöutskottet har fullföljt det önskemål som lag- och kulturutskottet uppmanade dem till?
Ltl Roger Slotte, replik

Tack, fru talman! Lag- och kulturutskottet har skrivit så som det står i
utskottets betänkande. Sedan får man tolka vad social- och miljöutskottet har skrivit. Där finns det tolkningsmöjligheter, jag är inte jurist så att
jag säkert kan ta ställning till detta.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! För det första ska jag säga några ord om behandlingen av det här
ärendet i finans- och näringsutskottet. Social- och miljöutskottet har varit
huvudutskottet i det här ärendet och de har begärt en bedömning av finansoch näringsutskottet gällande de ekonomiska aspekterna i lagförslaget.
Vid sidan av det som ordförande för finans- och näringsutskottet redan har
sagt, så sammanfattningsvis får man konstatera att utlåtandet var ganska
kortfattat. Det gick ungefär ut på att det är svårt att bedöma de ekonomiska
effekterna av förslaget för brukarna i förlängningen, men för kommunerna i
all synnerhet. Det är ändå kommunerna som i huvudsak ska finansiera för-
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verkligandet av KST. Finans- och näringsutskottet sade att man inte kan göra
bedömningar helt enkelt. Det här är givetvis inte alls tillfredsställande. Det
normala i samband med lagstiftning är att man är noga med att ge en syn och
göra en bedömning av de ekonomiska konsekvenserna av lagförslaget, men
här får man konstatera att det inte går.
Utskottets majoritet skriver också i utlåtandet att det vore till fördel om
man kunde reformera landskapsandelssystemet samtidigt som man då möjligen fattar ett beslut om en kommunal socialtjänst. Det håller vi alla med om.
Jag tror att vi är eniga om att det skulle ha varit det bästa, åtminstone anser
lagtingets finans- och näringsutskott det. Det säger sig självt, skulle vi ha haft
en bild av hur landskapsandelarna ändrar så skulle vi haft en betydligt bättre
bild av hur de ekonomiska verkningarna slår för de olika kommunerna. Det
kommer att slå olika, så mycket vet vi redan.
Det förekom en diskussion om att man i finans- och näringsutskottets betänkande kunde ha villkorat att den kommande landskapsandelsreformen,
som redan bereds av landskapsregeringen, skulle presenteras samtidigt som
man går in i för att sätta en lagstiftning om KST ikraft. Men det slutade med
att några av oss blev i minoritet och vi sade i en reservation att det här borde
göras parallellt. Det känns så självklart för mig, politikerna i kommunerna
bör veta vad som kommer att ske med deras ekonomi innan man fattar beslut
om relativt omgripande åtgärder. Vi liberaler har reserverat oss tillsammans
med Ålands Framtid i den här frågan.
Sedan några ord om det som social- och miljöutskottet egentligen säger
vilket jag tycker att är intressant. Social- och miljöutskottet säger i sitt betänkande i en formulering i ett stycke som kopplar ihop med en av de klämmar
som vi ska ta ställning till så småningom: ”Med anledning av Suksis ovannämnda synpunkter föreslår utskottet en kläm i vilken landskapsregeringen
uppmanas att före lagförslagets ikraftträdande vidta de åtgärder som bedöms nödvändiga i utlåtandet.” Det här står formulerat i betänkande som en
kläm längre fram.
Den här landskapsregeringen kommer inte att hinna behandla det här lagförslaget. Lagförslaget ska via presidenten för normal lagstiftningskontroll.
Före man kan sätta den här lagförslagen ikraft så måste man via lagtinget för
att utföra de preciseringar i speciallagstiftningen som alla tycks vara överens
om att kommer att krävas och Suksi nämner dem. De preciseringar som krävs
kan säkerligen göras av lagtinget. Det är vår behörighet, men ärendet ska
fortfarande hit till lagtinget ändå.
Det säger sig självt att ett nyvalt lagting och en nytillsatt landskapsregering
kommer att intressera sig för hela paketet. Reformarbetet med landskapsandelar pågår och det finns en chans att i samband med detta kunna berätta för
människorna i kommunerna om det ekonomiska utfallet.
Hur mycket vissa personer ändå står här och jubla över att det här är en
stor framgång så säger utskottet väldigt tydligt att landskapsregeringen måste
återkomma till lagtinget med vissa lagändringar innan just det här lagförslaget kan sättas ikraft. Det här betyder att det stora arbetet och de stora besluten kommer att tas av nästa lagting.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Jag sitter också i finans- och näringsutskottet. Det står i betänkande att
man inte med säkerhet kan bestämma kostnaderna. Ltl Perämaa glömde
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bort orden ”med säkerhet”. Nog vet man storleksgraden för kostnaderna. Vi vet ju ungefär vad det kostar idag. Jag håller med utskottsordförande Christian Beijer att man har en aning om storleksklassen, men sedan beror det på hur det genomförs. Som ordförande i finans- och näringsutskottet sade så är det många gånger ganska oförutsägbart vad de
sociala kostnaderna blir. Det är min tolkning, jag var med, och därför
kan man inte säga vad kostnaderna blir med säkerhet, men storleksgraden känner man nog till.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Visst, man kan aldrig vara säker på utfallet av kostnaderna
för social service. Vi är alla individer, det krävs vård på olika nivåer vid
olika tillfällen. Det varierar alltid. Precis som ltl Fogelström sade så kan
man inte med säkerhet säga vad kostnaderna blir.
Jag uppfattade att vi var överens att en parallell reform av landskapsandelarna skulle ha klargjort detta säkert betydligt mera. Då först skulle
respektive kommun ha en bättre bild av vad deras del i det här åtagandet blir.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Professor Suksi sammanfattar sitt utlåtande i punkt
12. Det är lite problematiskt det som han säger: ”Lagförslag nr 2 bör
revideras. Det gäller överföringen av uppgifter till kommunalförbundet, de bör etableras i materiell lagstiftning. Skapandet av det obligatoriska kommunalförbundet regleras noggrannare.” Nu är det så lyckligt att det här lagförslaget från landskapsregeringen innehåller ju en
uppehållande period där det ska bestämmas hur det egentligen kommer
att bli och därmed ges det tillfälle till sådan materiell lagstiftning som
Suksi efterlyser i sin helhet.
När det gäller de ekonomiska frågorna så är det frågan om gissningar.
Det finns två huvudvägar. Det första är att kommunerna kommer överens om hur man ordnar olika samarbeten och där finns det flera alternativ. Hur ska man kunna räkna ut ekonomin där exakt? Det kan man naturligtvis inte göra. Hur det ska bli får framkomma under diskussionerna med kommunerna.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Så där kan man förstås hävda, att tvåstegsmodellen gör det
möjligt att komplettera lagstiftningen. Det kan man förstås göra i första
skedet. Jag utgår ifrån att vicetalmannen håller med mig när jag säger,
utgående ifrån social- och miljöutskottets betänkande och klämmen, att
det här är tvingande för landskapsregeringen att komma med de här
kompletteringarna som Suksi pekade på. Det har vi sannolikt lagstiftningsbehörighet för, det säger alla. Det måste fattas beslut om det arbetet här i lagtinget innan landskapsregeringen har mandat att sätta det
här lagpaketet ikraft.
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Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Jag skulle vilja uttrycka mig på det sättet att den här landskapsregeringen, den tid den har kvar, och kommande landskapsregering efter att det här har gått igenom i lagtinget måste noggrant ta ställning till de här två punkterna som Suksi föreslår att ska förändras i den
materiella lagstiftningen, och även höra med andra sakkunniga om det
behovet. Man har en ganska bred erfarenhet i riket när det gäller kommunallagstiftningen hur man har tolkat grundlagen när det gäller den
här typen av frågor. Det är liksom inte entydigt, jag har själv varit med i
mycket oklara sådana tolkningar från grundlagsutskottets sida. Det är
nog inte bara att göra som Suksi säger utan det gäller att ordentligt dissekera den här frågeställningen och sedan fatta beslut därefter.
Ltl Mats Perämaa, replik

Självklart ska man hela tiden göra sådana bedömningar. Det är ett typiskt exempel när politik och juridik inte kolliderar men strävar framåt
sida vid sida. Man måste hela tiden vara noga. Även om man kan tycka
så som vicetalmannen sade så är social- och miljöutskottet synnerligen
tydliga i sina skrivningar. De kräver de åtgärder som Suksi har påpekat i
sina utlåtanden. Innan lagförslagen sätts ikraft så uppmanas landskapsregeringen att vidta de åtgärder som bedöms nödvändiga i utlåtandet.
Det är tydligt att det behövs ändringar i speciallagstiftningen, Suksi har
varit tydlig.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Christian Beijar, replik

Fru talman! Ltl Mats Perämaa sade att man måste komma tillbaka utgående från bedömningarna. Utskottet gick in för att göra en så vid kläm
som möjligt så att man i den fortsatta behandlingen ser huruvida man
kan bedöma att man måste göra vissa justeringar. Det får den fortsatta
behandlingen av ärendet i Ålandsdelegationen ge svar på. Så resonerade
vi i utskottet i alla fall. Därför är klämmen så vid. Det är inte frågan om
att man måste göra de här justeringarna i enlighet med Suksis förslag.
Den fortsatta processen får visa vilka justeringar som krävs.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag tror inte att den nya kommande landskapsregeringen
kommer att få hjälp av Ålandsdelegationens behandling av det här ärendet. I Ålandsdelegationen kommer frågan om behörigheter att diskuteras. Möjligen kommer Ålandsdelegationen att ha synpunkter.
Jag uppfattade att vi var eniga om huvuddelen av det som Suksi påpekade i sitt utlåtande. Ltl Beijars utskott grundade också sitt klämförslag på det. De delarna är åländsk lagstiftningsbehörighet. Vi har rätten
att fatta besluten om de här i lagtinget. Ni är väldigt tydliga med att de
sakerna måste rättas till innan det här lagpaketet sätts ikraft.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
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Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Det har varit intressanta och ganska komplexa diskussioner.
Angående Suksis utlåtande så är det till delar värdefullt, det tycker jag
också. Frågan gällde väl ursprungligen om den föreslagna modellen var förenlig med grundlagen och punkten om kommunalt självstyre. Det var liksom
grundfrågan. På den punkten har Suksi inte några invändningar. Sedan har
han gjort en del kanske lite överflödiga resonemang som jag tycker. Men den
som vill kan ju ta dem till sig. Om regeringen tycker, när det här är avklarat,
att man ska se på det andra lagpaketet och ta i beaktande att det ska stå
kommunernas socialtjänst i den lagstiftningen, och att man ska se till att i de
speciallagar som det gäller står att det här numera sköts av kommunernas socialtjänst, så tycker jag ändå att det till stora delar är väldigt mycket teknikaliteter
Det här utlåtandet kan vara värdefullt i den fortsatta behandlingen. Men
huvudsaken är den första lagen om kommunernas socialtjänst och den ger
Suksi helt grönt ljus för. Det är ju det som är det viktiga. Resten är ändå av
sekundär betydelse, tycker jag.
Jag tyckte att vtm Roger Jansson hade ett väldigt bra uttalande om att utlåtanden. Liberalerna använder faktiskt professors Suksis utlåtande som en
motivering för att lagstiftningen är så bristfällig att vi måste förkasta den. Det
är nog lite att missbruka utlåtandet och professorns integritet, men det får liberalerna stå för. Jag tyckte att vtm Roger Jansson hade ett bra och viktigt
ställningstagande.
Den ekonomiska frågan är hela tiden ett cirkelresonemang. Det är klart att
man kan säga som ltl Slotte; ja, ja, lagen säger att alla ska ha samma service,
punkt, slut. Men hela lagstiftningen har tillkommit för att man har konstaterat att på grund av sociallagstiftningens komplexitet och att den är krävande
vad gäller kompetens så finns det inte förutsättningar för de små kommunerna att uppfylla detta.
Vårt parti har för länge sedan insett att kommunerna är för små för att
fullgöra sina skyldigheter med dagens moderna lagstiftning. Vi har ju inte fått
ett gensvar bland majoriteten och inte i regeringspartierna för att göra någonting åt kommunerna, utan vi ska samarbeta.
Det här förslaget är ju ett uttryck för att man ska få ett samarbete och det
har vi tagit på allvar. Tyvärr, måste jag säga, det parti som tvingade fram en
lösning som bara skulle gälla kommunalt samarbete har sedan i slutet faktiskt sviktat i frågan om sin lojalitet i den här överenskommelsen. Sådant
händer i politiken.
Nu har vi i alla fall ett kompromissförslag som inte vi tycker att är det
bästa. Men det kanske är det bästa möjliga i den här situationen om vi ändå
ska ta vara på allt det arbete och den tankemöda som har gjorts för att
komma ett steg på vägen för att tillgodose de människors behov som det gäller. Ofta i debatten så har människors behov blivit en sekundär fråga. Om vi
tänker på hur omfattande målgruppen är, barn och familjer, så där tycker jag
att utskotten inte tillräckligt har noterat det. Det gäller barnskydd, familjevård, barntillsyn, vårdnadsfrågor, underhåll, faderskap och adoptioner. Sedan har vi hela handikapp- och specialomsorgssektorn. Det är närståendestöd, sysselsättning, boende och daglig verksamhet-Fixtjänst. Sedan har vi
ännu frågan om utkomststöd, våld i nära relationer, integration, flyktingmot-
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tagning och missbrukarvård. Ja, det här ska också lilla Sottunga klara av, enligt lagen. Alla inser att det inte är möjligt.
Fru talman! Det måste ändå vara det som är det centrala, att alla personer
som berörs av den här lagstiftningen och har den här rätten får den tillgodosedd. Tillsvidare har inte någon annan kommit upp med ett lika effektivt förslag som det här.
Sedan är det med ekonomin precis som ltl Fogelström sade. Vi har redan i
Susannerapporten kunnat notera vad detta kostar kommunerna och samhället. Kostnaderna stiger, år 2009 var kostnaderna 15 miljoner och nu börjar
vi närma oss 20 miljoner. Det är inte effektivt som vi har det organiserat nu.
Som ltl Jörgen Pettersson sade så det klart att vid ett övergångsskede
måste man ge ut pengar för att göra strukturomvandlingen, så är det med alla
stora samhällsreformer. Landskapsregeringen har ju lovat att tillsätta pengar.
På sikt kanske vi kan få de här kostnaderna att något stanna av. Men det är
inte sagt för personer med funktionsnedsättningar ökar i vårt samhälle som
en följd av mediciners framgång, goda behandlingsmetoder, nya hjälpmedel,
och den politiska utvecklingen att vi ska ha universell design i våra städer och
samhällen så att personer med funktionsnedsättningar inte ska bli marginaliserade och diskriminerade. Vi ska anpassa oss mera till de svagastes behov,
inte så att de svaga ska få lite stöd för att klara sig i konkurrensen gentemot
de starka.
Fru talman! Jag tycker att vi har kommit till vägs ände i den här frågan.
Jag hoppas att alla som har varit med bidrar till att vi får ett resultat som gör
det bättre för alla de personer på Åland som har behov av det stöd och service
som den här lagstiftningen berör. Tack, fru talman!
Talmannen
Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet.
Föreläggs förslaget till landskapslag om en kommunalt samordnad socialtjänst för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om en kommunalt
samordnad socialtjänst för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om planering av och
landskapsandel för socialvården för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 6 § landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning av
lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda 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 6 § landskapslagen om tillämpning i
landskapet Åland av lagen om utkomststöd för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
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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 barnskyddslagen för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 78 § kommunallagen för landskapet
Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
Första behandling
11

Skyddshem för personer som har drabbats av våld i nära relationer
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 16/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 28/2014-2015)
Ärendet avförs från dagens lista och upptas till behandling 16.09.2015.

Enda behandling
12

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2014 samt redogörelse över årsredovisning per 31.12.2014
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 19/2014-2015)
Landskapsrevisionens berättelse (RB 1/2014-2015)
Landskapsregeringens svar på revisionsberättelsen (RB 1/2014-2015-s)
Landskapsregeringens redogörelse (RS 2/2014-2015)
Ärendet avförs från dagens lista och upptas till behandling 16.09.2015.

Enda behandling
13

Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2014
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 20/2014-2015)
Landskapsrevisionens berättelse (RB 2/2014-2015)
Ärendet avförs från dagens lista och upptas till behandling 16.09.2015.

Enda behandling
14

Förbud mot plastkassar
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 15/2014-2015)
Medborgarinitiativ (MI 2/2014-2015)
Ärendet avförs från dagens lista och upptas till behandling 16.09.2015.

Bordläggning
15

Lagtingets arbetsordning
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 19/2014-2015)
Talmanskonferensens lagförslag (TMK 2/2014-2015)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 16.09.2015. Godkänt.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 16.09 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Vicetalman Roger Jansson anhåller om ledighet från lagtingsarbetet 17–18.09.2015 och
lagtingsledamoten Tony Asumaa för plenum 16 och 18.09.2015, båda på grund av privata angelägenheter. Beviljas.
Andra behandling efter bordläggning
1

Sänkta promillegränser i trafiken
Vtm Viveka Erikssons förslag till kläm
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 18/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 20/2014-2015)
Vid plenum 14.09.2015 har vicetalman Viveka Eriksson, understödd av lagtingsledamoten Katrin Sjögren, föreslagit att lagtinget ska godkänna en kläm av följande lydelse:
”Att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att i skyndsam ordning återkomma till
lagtinget med en ändring av trafikbrottslagen så att en sänkning av promillegränsen
från nuvarande 0,5 till 0,2 genomförs inom gällande påföljdssystem.”
Detta kallas vicetalman Viveka Eriksson förslag. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen
är riktig.
Omröstning kommer därför att verkställas.
Den som röstar för landskapsregeringens lagförslag röstar ja och den som röstar för att
vicetalman Viveka Erikssons 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 landskapsregeringens lagförslag. Klämförslagets enda behandling är avslutad. Därmed är ärendet i dess helhet avslutat.

Andra behandling efter bordläggning
2

Servicesedlar inom socialvården
Ltl Torsten Sundbloms förslag till kläm
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 13/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 23/2014-2015)
Vid plenum 14.09.2015 har lagtingsledamoten Torsten Sundblom, understödd av ltl
Mats Perämaa, föreslagit att lagtinget ska godkänna en kläm av följande lydelse: ”Att
lagtinget uppmanar landskapsregeringen att återkomma med förslag till lagstiftning
som möjliggör ibruktagande av servicesedlar inom hälso- och sjukvården där även servicesedlar för tandvården ska ingå.”
Detta kallas ltl Torstens 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?
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Jag tycker fortfarande att klämmen inte ska godkännas. Den utvidgar ärendet, den har ingenting med kommunala servicesedlar att göra. Jag
har fått ett svar på min fråga att någon bedömer att det ryms inom ärendet,
men ingen motivering.
Jag tycker att det är hög tid att lagtinget börja fundera på hur man ska
göra klämmar i framtiden.
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Talmannen
Presidiet har diskuterat ärendet och gjort bedömningen att den här utvidgningen har
gjorts redan i utskottet. Därför tillåter vi också att klämmen får innehålla den här utvidgningen. Beslutet finns hos oss. Det finns regelverk för detta. Det här beslutet har vi
fattat och det får man förstås tycka att är ett dåligt beslut.
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Är det möjligt att reservera sig mot det här klämförslaget? I så
fall önskar jag göra det.
Talmannen
Det är noterat att ltl Barbro Sundback är missnöjd med bedömningen som presidiet har
gjort.
Om det sedan finns ett missnöje med den bedömning som presidiet har gjort eller
med arbetet som utförs från presidiets sida så kan man vända sig till lag- och kulturutskottet som nästa instans.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! För vår del har vi fullt förtroende för presidiets bedömning och
understöder omröstningspropositionen som har lagts.
Talmannen
Föreligger det en majoritet för omröstningspropositionen? Kan vi se en handuppräkning så att vi är säkra på detta?
Omröstning verkställs.
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.
Andra behandling
3

Indexjustering av arbetslöshetsförmåner
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 23/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 26/2014-2015)
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 tillämpning på Åland av lagen om indexjustering för 2015 av pensioner och vissa andra förmåner 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 utkomstskydd för arbetslösa för antagande i andra be-

259

handling. 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
4

Finansiering av landsbygdsnäringar
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 24/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 27/2014-2015)
I andra behandling kan lagtinget antingen anta lagförslagen sådana de godkänts i första
behandlingen eller att förkasta dem.
Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs lagförslagen för beslut i andra behandling var för sig. Slutligen föreläggs betänkandets motiveringar för
godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Diskussion. Ingen diskussion.
Föreläggs först förslaget till landskapslag om finansiering av landsbygdsnäringar för antagande i andra behandling. Lagförslaget är godkänt. Lagtinget har i andra behandling
antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av näringsstödslagen för landskapet
Åland för antagande i andra behandling. Lagförslaget är godkänt. Lagtinget har i andra
behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.
Föreläggs efter det förslaget till landskapslag om ändring av förvaltningslagen för landskapet Åland. Konstateras att utskottet har föreslagit att lagförslaget ska förkastas. Kan
förslaget omfattas? Omfattat. Lagförslaget är förkastat. Lagförslagets andra behandling
är avslutad.
Föreläggs först förslaget till landskapslag om återkrävande av stöd ur landskapets medel för antagande i andra behandling. Lagförslaget är godkänt. Lagtinget har i andra
behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.
Föreläggs motiveringen för godkännande i enda behandling. Lagtinget har godkänt motiveringen.
Ärendet är slutbehandlat.

Andra behandling
5

Kommunernas socialtjänst
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 14/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 25/2014-2015)
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 Katrin Sjögren

Talman! Så står vi då här i denna mandattids och lagtings självande minut. Vi
ska fatta någon slags beslut om denna mandatperiods stora reform, något
slags beslut om någon slags reform.
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Liberalerna kan konstatera att ingenting som vi har fört fram har hörsammats. Ursprungligen var det meningen, enligt regeringsprogrammet, att vi
skulle ha en parlamentarisk kommitté som skulle se på de här frågorna. De
instanser där vi har haft mandat och inflytande där vi ville att landskapsregeringen också skulle se på spåret med ett hälso- och sjukvårdsben och ett socialvårdsben.
Från liberalernas sida ser vi det som omöjligt att sätta steg två ikraft. Det
finns många oklarheter och det finns många frågeställningar, det vittnar social- och miljöutskottets betänkande om. Det finns stora frågetecken ute i
kommunerna. Hur ska man hantera situationen? Vem ska ta tag i taktpinnen? Liberalernas åsikter är att innan man kan fatta vidare beslut så blir det
en fråga för nästa lagting. Nästa lagting måste få svar på de frågeställningar
som ställs. Det behöver beredas på nytt.
Dessutom hävdar liberalerna att landskapsandelssystemet är väsentligt i
hela här reformen. Det har vi påpekat från dag ett under den här mandatperioden. Det verkar finnas en viss öppning kring de frågorna också.
Ytterligare en tredje orsak till att det finns mycket skrivet i stjärnorna är
socialvårdslagarna och det som händer med reformerna i riket. De har med
all säkerhet har inflytande och kommer att påverka socialvårdslagstiftningen
på Åland. Vad ska till folkpensionsanstalten? Hur ska vi kunna reda ut allt
det? Därför kommer liberalerna att föreslå ett förkastande.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Jag har stor förståelse för den osäkerhet som liberalerna
känner inför den här reformen. Det är också därför som reformen på
slutändan har omformats så att det finns en tid här för kommunerna att,
tillsammans med nuvarande och kommande landskapsregering, försöka
hitta lösningar på de problem som är nödvändiga att lösa.
När det gäller landskapsandelarna sade jag tidigare i debatten att det
är svårt att gissa. Därför kan man inte lösa alla de frågorna när det gäller
ekonomin på förhand. Man kan åtminstone ange riktlinjerna.
Orsaken till min replik är egentligen det som liberalerna har föreslagit, att ÅHS ska vara organisationen för det här. Jag som har varit med
ända sedan ÅHS födelse ser att det vore att slå sönder en organisation
som vi nu har fått att fungera väl.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Katrin Sjögren, replik

När det gäller att kommunerna ska få en viss tid på sig så vi som är verksamma ute i kommunerna vet att det finns otaliga frågetecken kring hur
man ska hantera situationen. Trots upprepade försök här i salen så har
vi inte fått svar på vad det är som gäller. Vad är landskapsregeringens
intentioner? Det finns vaga skrivningar. Efter några år vet vi var landet
ligger och om det är tillräckligt med flera socialvårdsförbund eller om
man måste ha ett enda förbund.
När det gäller ÅHS så är det en helt tydlig och klar riktning att socialvård och hälso- och sjukvård närmar sig varandra. Så skrev man rikslagen och det gör man också nu när man reformerar socialvårdslagarna.
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Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Erfarenheterna från riket när det gäller samarbetet mellan
sociala sektorn och hälso- och sjukvården så förskräcker spåren lite.
Man har inte lyckats skapa organisationer som är välfungerande. Man
tittar ofta på Åland och tycker att här har vi gjort åtgärder genom ÅHSreformen som är värda att studera och delvis följa efter. Här är vi nu föregångare. Jag antar att även inom det sociala kan vi fungera som föregångare. Jag är för min del helt övertygad om att blanda ihop socialvården på det av liberalerna föreslagna sättet med Ålands hälso- och sjukvård vore att skjuta Ålands hälso- och ordentligt inte bara i ena benet
utan i båda benen.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Det synsätt som får allt mera genomslag både inom socialvården och
hälso- och sjukvården är att se patienten/klienten som ett subjekt istället för ett objekt och det precis det här som man försöker åstadkomma.
Socialvård och hälso- och sjukvård har beröringspunkter när det gäller
missbrukarvård, handikapplagstiftning och inte minst när det gäller
äldreomsorg.
Jag är inte alls så säker på resonemanget om ihop blandningen. Inte
ska vi kopiera någon, vi har vårt eget självstyrelsesystem och det finns
alla möjligheter att få ett optimalt system som skulle gagna både patienter och klienter, men absolut också ekonomin.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Roger Slotte

Fru talman! Jag uppfattar att kommunernas socialtjänst har förstorats alldeles för mycket. Vi har redan idag en socialtjänst; Ålands omsorgsförbund. De
har hand om den största delen av de områden som kommer att finnas inom
det förslag som nu ligger med kommunernas socialtjänst.
Vidare kan man fundera om handikappvården också kanske skulle införas
under omsorgsförbundets vingar? Tillsammans skulle det bli en fungerande
socialtjänst som alla kommuner obligatoriskt skulle vara medlemmar i, som
vi har det idag.
Sedan har vi missbrukarvård, barnskydd och utkomststöd. Barnskydd och
missbrukarvård kunde med fördel skötas av en värdkommunmodell. Som det
sades i ett tidigare anförande här i måndags så köper vi tjänster från andra
kommuner, till exempel från Mariehamn i fråga om barnskydd. Vi köper
också tjänster när det gäller missbrukarvård. Det är inte de stora bitarna, det
är de förstnämnda som är de största.
Det har varit tal om att FPA kunde ta hand om utkomststödet. Det har
sagts mig att en person till behöver anställas på FPA här i Mariehamn för att
sköta hela Ålands utkomststöd. Rätt eller fel? Från kommunalt håll säger
man att det fordras sex personer att sköta det i kommunal regi. Det är någonting att fundera på. Det är frågan om grundstödet, sedan kan det komma till
andra specialstöd.
Med tanke på att det är ganska mycket oklart i den här reformen så vill jag
inte förkasta reformen som sådan som en del partier vill göra, men jag är inte
säker på om man kan godkänna reformen heller. Med andra ord så funderar
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jag på att inte avlägga någon röst i det här sammanhanget. Det finns en del
saker som ska rättas till och det får vi väl sedan reda på. Med dessa ord hoppas jag att ni kan tänka på om KST är alldeles för uppförstorad när vi redan
har ett KST. Tack, för ordet.
Ltl Igge Holmberg, replik

Tack, fru talman! På vilket sätt skulle det här gälla brukarna? På vilket
sätt skulle det här gäller ålänningarna? Nu sägs igen att man ska ha
olika system, olika ordningar och att flera huvudmän ska sköta samma
personer. Har vi KTS så har vi en huvudman som sköter om människorna över hela Åland. Då får man likvärdig och jämställd behandling,
inte som idag där vissa kommuner sköter saker bättre än andra kommuner som inte har råd med annat.
Ltl Roger Slotte, replik

Tack, fru talman! Som sades tidigare så finns det stipulerat i sociallagarna vad servicen ska innehålla. Vem är huvudmannen? Det är direktören
som ska sköta alltihop, sedan finns en massa tjänstemän. De olika tjänstemännen är specialiserade på var sitt område, en är specialiserad på
handikapp, en annan på barnskydd och en tredje på missbruk. Man kan
aldrig få likvärdig service på det viset, men det blir likvärdigt för dem
som har hand om det. Om vi köper tjänster från Mariehamn så är det
som vi köper från Mariehamn likvärdigt. Alla behandlas lika i det fallet.
Det förutsätter jag.
Ltl Igge Holmberg, replik

Men det är just det som händer när vi har ett KST, då sitter samma
tjänsteman och har hand om alla saker. Där finns spetskompetensen
under samma tak. Just nu bestämmer 16 olika kommunkanslier hur det
ska se ut. Att säga att det ska vara direktören, det funkar liksom inte.
Det här måste ordnas under ett enda tak så att man få någon ordning,
inte för tjänstemännens skull, inte för ekonomins skull men för att brukarna ska få det som de har rätt till.
Ltl Roger Slotte, replik

Tack, fru talman! Jag hävdar fortsättningsvis att det inte blir någon
skillnad för brukarna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Ja, inte är man ju förvånad att centern nu i dessa sista
minuter ska dra i handbromsen och inte hålla de överenskommelser
som man har kommit överens om. Det är märkligt!
Nu är plötsligt värdkommunmodellen jättebra. Talar ltl Roger Slotte
som kommunpolitiker eller ser han verkligen till hela Ålands bästa nu?
Är värdkommunmodellen det bästa för hela Åland eller är det bäst just
nu för Jomala kommun?
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Ltl Roger Slotte, replik

Tack, fru talman! Till det första kan jag säga att det är jag som pratar nu.
Jag håller inte ett anförande för centerns grupp. Om ni vill ha någon att
skylla på så ska ni skylla på mig och inte på någon annan. Ni behöver
inte skylla på centern i övrigt.
Angående värdkommunmodellen så fungerar den bra. Det finns ett
exempel i Jakobstad. Malmska sjukhuset är ett lokalt sjukhus med flera
kommuner runt om. Det är värdkommunen Jakobstad som har hand om
det och inte något kommunalförbund.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Tallbacken har skötts lite som en värdkommunmodell
där kommunerna har köpt tjänster. Men vi har insett och fått den informationen att det inte fungerar rättvist med den modellen. Trots att
man ska skydda kvinnor så får kvinnor från vissa kommuner bara bo en
eller eventuellt två nätter fastän de skulle behöva mycket längre tid för
att det inte finns pengar. Hur kan man med en värdkommunmodell garantera en likvärdig service? Det är ju därför som vi i nästa lag måste
diskutera skyddshem under landskapet som exempel, för att kunna garantera likvärdig service. Det är ju därför som vi har diskuterat det här i
fyra år nu. Vill inte ltl Roger Slotte att alla på Åland ska kunna få en likvärdig service?
Ltl Roger Slotte, replik

Tack, fru talman! Jag vill ha en likvärdig service. Jag förutsätter att Tallbacken behandlar alla lika. Sedan kan det finnas olika saker i bakgrunden inom den kommunala sektorn, men det får inte heller finnas, det
måste vara likvärdigt. Om Tallbacken sköter detta så räknar jag med att
det ska vara likvärdigt för alla oberoende om man kommer från Geta,
Jomala eller Hammarland.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Ltl Slotte sade ju själv här att han inte representerade
hela centern i det här ställningstagandet. Jag förstod att ltl Slotte i remissen var tveksam till hela förslaget och att han nu tänker lägga ner sin
röst för att han anser att lagförslaget inte är bra. Ltl Slotte räknade upp
andra inrättningar som kan hantera olika delar för KST-klienterna.
Borde inte ltl Slotte rösta för att lägga ner hela lagförslaget och göra om
det här? Den modell som är framtagen är inte bra. Det är en kompromiss hela vägen och ursprungstanken har sprungit iväg. Kommunerna
är osäkra och vet inte vad resultatet kommer att bli och den osäkerheten
finns fortfarande.
Ltl Roger Slotte, replik

Tack, fru talman! Ltl Eklund vill att jag ska rösta för ett förkastande,
men det tycker jag inte. Det finns i alla fall mycket saker som är bra.
Man måste kunna förädla de saker som finns där. Det har pratats och
det kommer klämmar för att lagberedningen ska fortsätta arbetet och
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det kan man gärna göra. Då kanske KST blir bättre sedan i nästa mandatperiod.
Jag tror inte heller att lagförslaget faller på grund av att jag eventuellt
lägger ner min röst.
Ltl Brage Eklund, replik

Vi är alla överens i lagtinget om att vi har en klientgrupp som behöver få
en likabehandling. Vi från Ålands Framtid har hela tiden hävdat att
detta kan ligga under landskapets bevakning och att ÅHS skulle vara
huvudman. Det tror jag skulle bli det enklaste och det bästa.
Kommunalförbundsmodellen är inte bra. De finns de som hävdar att
kommunernas självbestämmande försvinner i vår modell och tror att
det blir bra via ett kommunförbund, men vi konstaterade förra gången i
debatten att två kommuner kan bestämma hur det ska skötas och då är
det fel.
Ltl Roger Slotte, replik

Tack, fru talman! Vi har redan ett KST i form av omsorgsförbundet som
också kan utökas med handikappvården. Sedan har vi de andra tre sakerna som kan skötas på annat sätt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det är bra och rakryggat av ltl Slotte. I centers lagtingsgrupp återstår det åtminstone en ledamot som värnar om kommunernas
självbestämmande, värnar om kommunernas möjligheter att finansiera
social service och värnar om rätten för kommunerna att veta hur en lagstiftning kommer att påverka deras möjligheter att utföra sina uppdrag.
Att ltl Slotte nu tvekar om han ska rösta för eller emot den här lagstiftningen visar väldigt tydligt vilka oklarheter det finns i själva lagen.
Fyra månaders behandling här har lett till att ltl Slotte, som kan den
kommunala sektorn väl, inte kan bedöma om lagförslaget är bra eller
dåligt för kommunerna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mika Nordberg, replik

Tack, fru talman! Jag har uppfattat vårt arbete i lagtinget som att vår
huvudroll är att vi ska ansvara för hela Åland. De lagförslag som vi beslutar om här i salen ska fungera för hela Åland och komma hela Åland
till gagn.
Min fråga gäller ltl Slottes anförande där han nämnde; ”vi har köpt av
Mariehamn”. Det blev lite oklart för mig vem han menade med ”vi ”
Ltl Roger Slotte, replik

Fru talman! Det är Jomala kommun som köper skötseln av barnskyddsärenden från Mariehamn. Vi har avtal. Vi köper också skolplatser av
Mariehamn, det har vi också avtalat om.
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Däremot tycker jag att oklarheterna med den här lagen kan förbättras. Jag får fundera på det här.
Ltl Mika Nordberg, replik

Tack för det klargörandet ltl Slotte.
Ltl Slotte sade att han inte kunde ta ställning i den här frågan och han
funderade på att eventuellt lägga ner sin röst. Jag hoppas att ltl Slotte de
facto skulle ta ställning. För mig är det helt okej om ltl Slotte säger ja eller nej, jag är inte den som dömer vad som är rätt eller fel här. Men vad
är orsaken? Tiden har ju varit väldigt lång. Nu finns det en möjlighet för
kommunerna att under två år inleda olika former av fördjupade och
hitta egna lösningar. Är det inte bra att den möjligheten finns nu?
Ltl Roger Slotte, replik

Tack, fru talman! Jag inledde med att fråga varför det fanns oklarheter.
Vi har redan ett KST i form av omsorgförbundet som kan utvidgas med
handikappvården. När det gäller barnskyddsärenden kan vi köpa tjänster eller ha värdkommunmodell från Mariehamn. Vi kan också köpa
tjänster från Mariehamn eller från någon annan när det gäller missbrukarvården. Grundutkomststödet kan kanaliseras via FPA, det blir
förmodligen sex gånger billigare för kommunerna. Jag kan berätta att vi
har ritat upp olika modeller på vita tavlan i grupprummet. Hela gruppen
har varit med, det är inte färdigt, men det är en idé.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Det verkar som om ltl Slotte och jag har hittat
varandra, åtminstone till viss del, i den här frågan. Jag har också förespråkat att vi skulle hitta en lösning med värdkommun. Jag ser gärna att
vi hittar en lösning som gäller för hela Åland med värdkommunmodellen, dvs. att vi har en kommun som sköter helheten.
Tallbacken har inte varit värdkommun. Tallbacken har inte skötts på
det sättet. Man skulle ha en nämnd som hanterar och reglerar inflytande
för övriga kommuner. På det sättet skulle man kunna hitta en sådan lösning.
Vad gäller utkomststödet som ltl Slotte tog upp så pratar man om att
grunddelen kanske skulle hanteras av FPA. Det finns också kompletterande bitar som jag antar att kommunerna räknade på när man räknade
fram sina antal tjänster. På FPA handlar det nog bara om grunddelen i
utkomststödet, skulle jag tro.
Ltl Roger Slotte, replik

Tack, fru talman! Ja det är grunddelen som FPA skulle ha hand om. Jag
känner inte till exakt hur man har räknat fram det. Man har pratat om
att det skulle behöva vara sex tjänstemän som skulle sköta om detta annars. Jag vet inte om det beror på att man har bättre datorer på FPA än
vad man har i kommunerna.
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Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Det handlar nog mera om att den kompletterande delen fortfarande måste vara kvar hos kommunerna ändå. Man gör bedömningar i kommunerna, så det behöver finnas kvar. Det har diskuterats om grunddelen ska hanteras av FPA, om jag har förstått saken rätt.
Jag kan komplettera med min osäkerhet här när det gäller om man
ska rösta emot, lägga ner sin röst eller hur det blir. Den här vetorätten
som infinner sig så ser jag gärna en lösning för hela Åland med värdkommunmodellen. Det möjliggörs faktiskt genom det första steget om
det inte vore så att en kommun av 16 kan ha vetorätt. Om 15 kommuner
tycker att det ska vara en värdkommunmodell så kanske en kommun
inte tycker det och då blir det inte så på grund av att man efter två år
ändå väljer ett kommunalförbund. I det här förslaget finns en vetorätt
inbyggd som jag tycker att är besvärlig och det är därför som jag är osäker.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Den här frågan har diskuterats länge, länge.
Jag börjar bakifrån med ltl Slottes lite förvånande uttalande får jag väl lov
att säga. Jag håller med ltl Slotte när han säger att KST har uppförstorats alltför mycket. Det hänger ihop med att KST har blivit den nu avgående regeringens stora symbolfråga. KST har blåsts upp till orimliga proportioner, det
håller jag absolut med om. Ltl Slotte sade också att det mesta har funnits
inom Ålands omsorgsförbund. Till stor del, ja, men Ålands omsorgsförbund,
ltl Slotte, har ju inte fungerat så speciellt bra och det är ganska få kommunförbund som har fungerat bra, vilket jag tror att ltl Slotte och jag har varit
överens om tidigare. Nickningarna tyder fortsättningsvis på att vi är överens
om att kommunförbund egentligen är sämsta modellen när det gäller att få
politisk styrning på en organisation.
Ltl Slotte sade att det finns mycket oklart i den här framställningen och det
är sant. Jag försökte förra gången på ett så vederhäftigt sätt som möjligt gå
igenom vad som är oklart när det gäller ekonomin. Jag försökte också gå igenom vad som var oklart lagstiftningstekniskt och hänvisade bl.a. till Suksis
utlåtande.
Ltl Slotte sade att man skulle förädla, det betyder ju i klartext, enligt vårt
arbetssätt, att den här lagframställningen måste skickas tillbaka. Det är inte i
lagtinget som vi ska ägna oss åt lagstiftningsarbete. Lagen ska skickas tillbaka
till regeringen, gör om, gör bättre! Det är det som borde gälla.
Jag är ledsen över att säga det för jag uppskattar mycket ltl Slotte som person och gentleman på många sätt och vis, men om man, på grund av att man
upplever detta som oklart, kommer att avstå från att rösta så tycker jag inte
att det är att ta ansvar.
Om vi helt kort tar på oss den kommunala hatten så är det här förslaget en
ekonomisk katastrof för Jomala kommun vilket har framförts i utlåtanden
från Jomala kommun på ett väldigt tydligt sätt.
I LBU-programmet, där det faktiskt handlade om att föra in mera medel
som skulle ha behövts, då gick ltl Slotte ut och det var hans sätt att avstå den
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gången. Jag tycker inte det är att ta ansvar. De här frågorna är för viktiga, vi
måste kunna ta ansvar när vi står här, men ltl Slotte avgör på vilket sätt han
vill ta ansvar. Det överlåter jag förstås till honom. Jag avgör på vilket sätt jag
vill ta ansvar.
När det gäller ÅHS så har jag stor respekt för vtm Roger Jansson. Jag vet
att han har ett stort kunnande när det gäller ÅHS. Han sade att man skulle slå
sönder den organisationen, jag är inte alls säker på det. Jag noterade med en
viss förvåning att professor Suksi också ifrågasatte varför man inte har tittat
på den modellen. Vi vet att frågan har varit upp på agendan på olika sätt i
ÅHS-styrelsen, men majoriteten har inte tillåtit att man skulle utreda det alternativet. Det är synd tycker jag. Det finns inget svar på frågan om man slår
sönder ÅHS eller inte. Man kan ha oro för att det kan ske. Hörandet i socialoch miljöutskottet har också visat på en annan oro, att de sociala frågorna
skulle drunkna under ÅHS-hatten, men inte heller det har vi svar på.
Drar vi filmen tillbaka till förra valrörelsen, nu befinner vi oss i en ny, så
var vi tre partier, centern, vilket ltl Slotte visade att man aldrig vet vart centern vinglar iväg, de dåvarande obundna och det var Ålands Framtid som i
valrörelsen då klart och tydligt sade att detta ska in under landskapsnivå. Vi
var väldigt tydliga på den punkten. Liberalerna har sedermera kommit med
och kommit till insikt att så bör det vara, och det tycker jag att liberalerna ska
ha heder av.
Jag ska passa på att understöda förslaget om ett förkastande. Normal
praxis brukar väl vara att första reservanten fullföljer det agerande som man
hade förra gången vi diskuterade den här frågan, i måndags, men jag lägger
ingen prestige i det. Jag tror t.o.m. att de som kommer att rösta för det här
lagförslaget inser att det finns stora brister i lagstiftningstekniskt hänseende.
Det finns egentligen inga fakta överhuvudtaget när det gäller den ekonomiska
biten. Det är klart att man som finans- och näringsutskottets ordförande Jörgen Pettersson kan göra narr av det och säga att det går inte att få något svar
på det, men det är faktiskt inte att ta sitt uppdrag på allvar. Speciellt när man
sitter som ordförande i finansutskottet borde man se till att man har någonting vettigt att säga när det gäller den ekonomiska biten.
Att vi ska vidta reformer tror jag att de flesta av oss är överens om, precis
som ltl Eklund sade, men nog måste man ändå kunna få svar på två elementära frågor; blir det bättre och hur ska vi klara av det ekonomiskt, vad kostar
det här? Det finns överhuvudtaget inget svar på de frågorna.
Jag håller med det som ltl Sjögren sade att det är mycket som är oklart. Det
är mycket som har varit oklart i lagframställningarna under de senaste fyra
åren. Vi har sett politiska utspel om att man ska en egen socialpolitik, men
man har överhuvudtaget inte utformat något om hur en socialpolitik skulle se
ut. Det sades också i ett replikskifte att vi skulle akta oss för att blanda ihop
socialvården och hälso- och sjukvården. Man får säkert ironisera över mig om
man känner för det, men se vad man gör på den finska sidan för att försöka få
ned kostnaderna för en sektor som de facto inte klarar av att finansiera framöver. Även vi måste börja göra någonting, vi kan inte bara rycka på axlarna
och tro att allt löser sig av sig självt.
Jag hör till dem som tror att både sociala frågor och hälso- och sjukvårdsfrågor alltmer kommer att integreras. Det går inte att ha vattentäta skott som
vi har haft hittills och det går definitivt inte i ett litet samhälle som det
åländska.
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Med dessa ord vill jag understöda förslaget om ett förkastande av den här
framställningen.
Ltl Roger Slotte, replik

Tack, fru talman! Jag har medvetet inte varit borta från en enda omröstning. Det skulle eventuellt bli idag då i sådana fall, fem före tolv när
lagtinget ska sluta. Har jag varit borta från någon omröstning? Kanske
när det gällde promillegränsen så var jag och fotograferade mig. Sedan
kanske jag har haft telefonsamtal eller något annat. Man springer ut och
in i salen och då kan det hända att man missar en omröstning.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är en detalj, vi behöver inte debattera det dess mera. Jag bara noterade när ltl Slotte försvann och jag bara noterade när ltl Slotte kom tillbaka när vi hade den tuffa diskussioner om LBU. Det var en väldigt viktig fråga för många, för Ålands landsbygd och för åländskt jordbruk.
Nog ser vi alla till att vi är på plats när vi har omröstningar. Givetvis, ltl
Slotte, på grund av sjukdom, resor eller andra förfall så har man inte alltid möjlighet att vara på plats, men det är en detalj i det stora hela.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! När det gäller frågan om huruvida Ålands hälso- och sjukvård kunde vara en lämplig instans för att ta hand om den åländska socialvården så må man ha olika åsikter. Jag ville bara med min långa erfarenhet varna för det. Det har varit en mycket lång och svår process att
samordna specialsjukvården med primärvården och med mentalvården.
Allt är ännu inte på plats inom ÅHS till den delen. Det finns åtskilliga
murar att riva där ännu och problemen finns kanske fortfarande mest
inom primärvården och mentalvården.
Till den kommunala sociala sektorn har man byggt bort gråzonen
ganska väl genom att man under de senaste åren har utvecklat samarbetet mellan hemvården och hemsjukvården. Även nedläggningen av
kommunala Gullåsen har betydelse där man istället har utvecklat en geriatrisk specialsjukvårdsklinik.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är riktigt, vtm Roger Jansson, det har varit en lång process. Jag erkänner öppet och ärligt att jag många gånger stått i denna talarstol och
varit väldigt kritisk till hur ÅHS har skötts tidigare under åren, och det
tror jag att vtm Jansson vet. Det är med stor tillfredsställelse jag ser att
det har blivit bättre för det är ett enormt viktigt politikområde och det är
enormt viktigt för de åländska medborgarna.
I mitt första anförande sade jag också att jag har respekt för den långa
erfarenhet som vtm Jansson har. Låt mig säga så här, och vara lite ödmjuk, av egen erfarenhet så vet jag att har man lång erfarenhet så är risken stor att man missar att se nya öppningar, nya möjligheter och nya
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lösningar. Erfarenhet är bra, nytänkande är också bra. Men det som vi
saknar är ett faktaunderlag; kan detta fungerar eller inte? Jag tycker att
det är väldigt synd att majoriteten i ÅHS-styrelse inte tillät en sådan utredning.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag brukar numera ibland bekymra mig över att det
ofta är vi äldre som kommer med nytänkande. Det är en sanning med
modifikation att det alltid är yngre och oerfarna som kommer med
nytänkande. När man har varit med väldigt länge så har man nog ofta
förmågan att kunna tänka nytt. Vi är många här som har visat det.
Jag vet inte vilken utredning som ÅHS majoritet i styrelsen skulle ha
sagt nej till, som ltl Eriksson hänvisade till. Jag känner inte till vad det
kan vara? Det kan vara några allmänna diskussioner i samband med någon budgetbehandling då möjligen, men det är obekant för mig.
Inom ÅHS har läkarvetenskapen en väldigt stark ställning och styr
och ställer, av naturliga skäl, mycket av hälso- och sjukvården. Deras
sakkunskap har en väldigt stor betydelse. Skulle man i den kontexten
blanda in den sociala sektorn och skötseln av det som kommunerna har
gentemot sina medborgare idag, så tror jag att vi har en klar förlorare.
Det vill jag varna för.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Anders Eriksson, replik

När det gäller det sistnämnda så tror jag faktiskt att vtm Jansson har
rätt, men då utgår man ifrån att allt ska ”röras runt i samma låda”. Vi
från Ålands Framtid har tänkt är att det skulle vara två fristående ben
under ÅHS-organisationen. Vi har t.o.m. pekat på att man kan organisera det på ett annat sätt under landskapsnivå, vilket har varit det primära.
Det pratades om lång erfarenhet. Jag är helt övertygad om att vtm
Roger Jansson har så lång erfarenhet att han vet att det här lagförslaget,
såsom det ligger nu och som majoriteten är beredd att klubba igenom,
kommer aldrig att kunna verkställas överhuvudtaget. Det är heller ingen
lösning på den här problematiken. Den här samordningen som vi alla
har pratat om från första början, den är nödvändig, den behöver göras
och den behöver göras på ett förnuftigt sätt på landskapsnivå.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Jag reagerade lite när ltl Anders Eriksson nämnde att
de sociala frågorna och sjukvårdsfrågorna kommer allt närmare
varandra. I samma mening nämnde han att så sker i Finland och att så
kommer att ske här. Jag tycker istället att vi ska våga tänka nytt utan att
kalla det för populistiska utspel. Jag tycker att vi ska se på tidiga insatser
när det gäller socialpolitiken. Vi har möjligheter och vi kan göra det.
Barnomsorgen och skolan skulle komma närmare varandra istället för
att komma närmare sjukvården.
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Någonting som är ganska nytt här på Åland är familjearbetare, men
dem plockar man bort i Finland. Jag tycker att man försöker ta bort de
tidiga insatser och egentligen bara väntar på att komma in med åtgärder
fast man borde komma in tidigare. Det är inte en ekonomisk politik som
ltl Anders Eriksson nämnde.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Anders Eriksson, replik

Det kan säkert finnas en ekonomisk poäng i det som ltl Winé sade. Märkväl, de socialpolitiska tidiga insatserna som Winé pratade om så berörs
inte av det här lagförslaget. Det är ju någonting annat. Ska vi prata om
en egen socialpolitik, vilket jag är ganska övertygad om att vi är tvungna
att göra under nästa mandatperiod, de som makten haver då, så då
måste man ta tag i de här frågorna på ett helt annat sätt än vad som har
gjorts under de senaste fyra åren. De måste vi faktiskt börja utmejsla
och se vad som är viktigt inom socialpolitiken. Vad vill vi satsa på? Vad
klarar vi av att finansiera, detta tråkiga begrepp ekonomi? Men det är ju
inte det, ltl Winé, som vi pratar om nu i den här lagframställningen.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Jag kan inte riktigt hålla med ltl Anders Eriksson. När
vi till exempel ser på Susannerapporten som var grunden till det här, så
under barn och familj, finns ganska många punkter som är nära
varandra, t.ex. skola och barnomsorg där jobbar det sociala området och
utbildningen tillsammans. Därför har jag hela tiden sagt att det behöver
ligga under kommunerna, för vi får inte glömma hur viktiga de tidiga insatserna är t.ex. inom barnskyddet och familjevård. Där är det jätteviktigt att vi kommer in och hjälper till. Det finns flera andra orsaker också.
Det är min anledning till att jag vill ha det kvar under kommunerna. Det
är jätteviktigt att man kan hjälpa i tid och stötta familjer.
Ltl Anders Eriksson, replik

Om vi pratar om en samordning så är det viktigt att försöka riva de barriärer som finns. Vi vet vilket oerhört arbete det har varit inom ÅHS,
inom samma organisation, att riva olika barriärer. Man kanske inte har
lyckats ännu.
När det gäller om det föregripande arbetet ska ligga på kommunal
nivå så kan det ju inte vara något bekymmer att sammanlänka det med
det som vi kallar för KST om det skulle vara på landskapsnivå, om viljan
finns. Det kan ju inte vara något större bekymmer.
Jag såg att ltl Winé fick Susannerapporten av sin kollega Barbro
Sundback. Är ltl Winé medveten om hur mycket av den rapporten som
finns med i det förslag som sedermera ramlade på bordet? Upplys mig
gärna om det!
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
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Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Vi känner igen diskussionen av de här två tidigare inläggen. Det
som man talar om är organisationen, huvudmannen för de här verksamheterna.
När det gäller värdkommunmodellen hävdar ltl Slotte att lagen gäller redan i alla kommuner, det är inga problem och alla brukare ska få det som de
ska få. Har vi värdommun så blir det effektivare och billigare. Jag undrar om
ltl Slotte vet hur många och vilka lagar som den här organisationen ska ta
hand om? Ltl Slotte pratade om att handikappvården ska under omsorgsförbundet. Missbrukarvården och barnskyddet ska skötas av en värdkommun
och FPA ska ta hand om utkomststödet. Det här är visserligen stora bitar av
den verksamhet som KST ska ansvara för. Men för att det inte ska vara oklart
för någon vad som gäller så ska jag citera ur Susannerapporten vilka lagar
och förordningar det gäller: ”Socialvårdslagen, barnskyddslagen och förordningen, handikappservicelagen och förordningen, lagen om stöd för
närståendevård, lagen om specialomsorger, lagen om missbruk, lagen om
utkomststöd, lagen om familjevård, lagen om vårdnad av barn och umgängesrätt, lagen om underhåll för barn, lagen om fastställande av faderskap, lagen om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och
umgängesrätt, lagen om integration, lagen om klientavgifter och ett stort
antal angränsande lagar”. Det är alltså frågan om en ganska stor massa lagstiftning. Jag tycker inte att man kan dra en slutsats att värdkommunmodellen är bäst i alla sammanhang från ett ganska kortvarigt samarbete med
Mariehamn och Jomala i frågan barnskyddet.
Vad gäller missbrukarvården så var jag med och startade den. Jag kan säga
att det var ett helsike att hålla på med alla avtal med kommunerna. Mariehamn skulle försöka övertala andra kommuner om att de bör följa lagen i
form av vårdkommun och betala sin andel. Det fungerade inte heller i praktiken ur andra kommunmedlemmars rättssäkerhetssynvinkel. Inte kan någon i
Saltvik börja besvära sig över vad Mariehamn beslutar om missbrukarvården.
Jag tycker att de kriterier som man bygger upp här, när man argumenterar
för sin modell, är väldigt godtyckliga. De baserar sig ofta på bristande kunskaper om vad som gäller och kanske mera på personliga erfarenheter och
tyckande och tänkande och det är nog tyvärr inte tillräckligt i den här komplicerade frågan.
Sedan resonemanget om ÅHS. Jag blev väldigt glad att höra vtm Roger
Jansson ta upp hela den komplexa frågan med hälso- och sjukvårdens organisering och riskerna för socialtjänsten att hamna i en sådan här organisation.
Det är också lite skojigt att Ålands Framtid är så för den finska modellen,
som man ännu inte vet hur den ska se ut. Men man utgår väl ifrån att det
handlar om pengar och att det ska bli så billigt och bra som de har i Finland.
Det har inte blivit någonting av SOTE-reformen. Det är ju inte på grund av
socialvården som man försöker göra de här stora hälso- och sjukvårdsområdena och distrikten. Det är inte socialvårdens behov som driver fram reformer, utan det är specialsjukvården som kommunerna inte har råd med. Då
finns det många resonemang att man också kan ta med socialvården för då
har man allt under en hatt.
Vi har missbrukare, handikappade och vi har det ena och det andra som
enligt lagarna ska förverkligas, är det bra om det ligger under ÅHS? Är det
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närheten till kommunmedlemmarna som är det bästa med tanke på deras
behov?
Nu vill ju många hålla kvar 16 kommuner. Ålands Framtid och centern vill
hittills hålla kvar kommunerna för att man ska vara nära kommunmedborgarna.
Ålands Framtids politik är ju helt motsägelsefull för samtidigt vill de att
vissa kommunmedlemmar ska få all sin service centralt från Mariehamn. Det
finns egentligen ingen logik i hela resonemanget politiskt sett.
Om man vill att medborgarna ska få likvärdig service, om man vill att de
ska vara nära beslutsfattarna och om man vill att de ska få service i sitt lokalsamhälle så krävs det två saker. Det räcker inte med kommunernas socialtjänst. Den kan i bästa fall tillgodose vissa gruppers lagliga rättigheter, men
för att bevara närdemokratin så måste vi ha färre kommuner. Det är ju det
som också är grunden till KST, för dessa 16 kommuner klarar inte av att tillhandahålla den service som kommunmedborgarna har rätt till. Det är naivt
att tro att om all den här lagstiftningen förs över till ÅHS så har kommunerna
löst problemet. ÅHS kan ge förmåner, fatta beslut om enskilda rättigheter,
med de kvarvarande kommunerna måste ordna boende, de måste ordna anpassning för personer med handikapp och de måste ordna arbete för personer med handikapp. Eller ska ÅHS göra det också? ÅHS kunde då i stort sett
nästan ta hand om hela självstyrelsen, för det är ju dit som alla pengar kommer att gå.
De som tror på den här ÅHS-modellen har nog inte dragit slutsatserna av
en sådan överföring. Kommunerna kommer inte att bli befriade från sitt socialvårdsansvar, utan kommunerna kommer att ha mycket ansvar kvar.
Fru talman! Jag tycker att vi ska se framåt. KST bör förverkligas. Vi har
gjort ett mycket bra arbete här. De som nu står här och säger att en massa
frågor är obesvarade, det är de som på kommunal nivå också har arbetat mest
emot det här projektet. Man har inte velat samarbeta med landskapsregeringen. Landskapsregeringen har sträckt ut flera händer. Man har bara sagt;
”nej, nej, det går inte, det finns inte svar på den och den frågan”. Man har
överhuvudtaget inte önskat samarbeta, åtminstone inte från liberalerna och
Ålands Framtid. Vissa politiker har på den ena stolen suttit och varit emot
KST och på den andra stolen varit för. Det finns för många kommunala intressen i vårt samhälle. Vi ska ha färre kommuner och KST, då kanske vi kan
komma någon vart i utvecklingen.
Det är ingen framtid, varken för de gamla, för missbrukare eller för någon
att ha 16 kommuner. Det kräver nog nya lösningar och inte hålla på att nojsa
om de gamla modellerna.
Färre kommuner! Det är den enda lösningen med tanke på Ålands framtida strukturella och offentliga förvaltning. Nu ska landskapet i vilken skräpfråga som helst hålla på att förhandla och diskutera med 16 kommuner, där
en kommun kan ha en helt orealistisk uppfattning om hur just de vill ha det.
Det är inte ens alltid kommunmedborgarnas intressen som man tänker på.
Talman! Det här är nog bara en bit på vägen mot en vettigare kommunal
struktur på Åland. Tack, fru talman.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Tack för ett intressant inlägg, ltl Sundback. Jag reagerade framförallt på slutet av anförandet; färre kommuner och KST. Är
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det inte så att vi idag har 16 kommuner på Åland tack vare att vi har
samordnat hälso- och sjukvården och gymnasialstadiet på landskapsnivå? Nu när vi samordnar KST så finns det ytterligare färre skäl till att
minska kommunerna. Genom att genomföra KST så cementerar vi 16
kommuner på Åland. Hur ska man få färre kommuner om man genomför KST?
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag tror att man ska gå vidare med KST eftersom det är en så krävande
verksamhet. Om vi t.ex. skulle ha tre kommuner så tror jag inte ens att
det är lyckligt att ha tre KST. Det har att göra med kompetens. Vi måste
få fram mera kompetens i kommunerna och det får vi med den här organisationen.
Sedan finns det stora verksamheter, t.ex. äldreomsorgen och barnomsorgen är kvar och de ska väl förbli kommunala, hoppas jag i alla fall.
Det ska väl inte vara så att äldre människor som har behov av socialt
stöd ska söka sig till ÅHS eller långa vägar för att kunna kommunicera
om sina behov?
Jag tror att färre kommuner bygger på KST ännu mera, så att det blir
en organisation med ännu mera spetskompetens.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag tror att vi i framtiden också kommer att se ett behov av att samordna t.ex. äldreomsorgen ännu mera än vad vi gör idag.
Det som blir bekymmer för kommunerna att klara av så lyfter vi bort
från kommunerna och det betyder att vi fortfarande cementerar antalet
kommuner. Jag ser inte att det hänger ihop det som ltl Sundback för
fram, att vi ska ha färre kommuner och KST. Det kanske är färre kommuner eller KST.
Ltl Barbro Sundback, replik

Nej, vi kanske måste diskutera det mera. Tänk nu om vi har ett KST och
tre kommuner, då ska ÅHS, som har vissa delar av äldreomsorgen, diskutera med tre vettiga partner. Nu ska man diskutera med 16!
Det tog en himla tid att få till stånd hemvården, som var bra för de
äldre. Men på kommunal nivå fanns det fackfolk och kommunalpolitiker
som satte käppar i hjulen. I en viss kommun skulle man absolut ha det
på ett visst sätt. Man tänkte överhuvudtaget inte på de äldre. Med tre
kommuner så får man vettiga partner att diskutera med.
Det här är bara början på en utveckling och det måste ske så fort som
möjligt, helst nästa mandatperiod.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Roger Slotte, replik

Tack, fru talman! Ltl Sundback nämnde att vi skulle ha färre kommuner.
Om man tänker efter så har vi 16 kommuner och 6 kommunalförbund, i
praktiken har vi 22 kommuner.
Det sades att med färre kommuner skulle demokratin blir bättre. Jag
undrar om det är bättre demokrati i Storstockholm eller Helsingfors än
vad det är på lilla Sottunga?
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Ltl Barbro Sundback, replik

Om vi skulle hålla oss till de åländska förhållandena. Har vi tre kommuner så är jag övertygad om att en del av de här kommunalförbunden kan
tas bort. Det är liksom överorganiserat. Den som inte accepterar det ljuger för sig själv faktiskt i dessa tider, tycker jag. När man pratar om hur
man ska spara pengar och vara effektiv så kan samma människor stå här
och försvarar den här strukturen. Det är ju helt hopplöst.
Demokrati är inte bara att man har representation utan man ska väl
ha någonting vettigt att besluta om också. Om man inte har några
pengar och om man snart inte har någon behörighet utan det är allt under kommunalförbund eller ÅHS, så vad spelar det för roll då fast man
kan besluta? Det är inte väsentligt för kommunmedborgarna. Men sociala frågor är viktiga för kommunmedborgarna.
Ltl Roger Slotte, replik

Tack, fru talman! Jag håller med om att vi har för många kommunalförbund. Jag har för länge sedan pratat om att vi inte borde ha några kommunalförbund överhuvudtaget. Vi har istället pratat om värdkommunmodellen, med det tycks inte gå hem i den här salen, men kanske framledes?
Ltl Barbro Sundback, replik

Snälla ltl Slotte, man måste ju gå till botten med det onda. Varför har vi
så många kommunalförbund? Varför vill ltl Slotte ha värdkommun? Ja,
för att vi har för många kommuner som är för svaga och för små, de klarar inte av sina uppgifter vare sig det gäller kompetens eller ekonomi.
Det är ju därför som vi håller på med alla dessa konstruktioner. Inte är
det säkert att det är perfekt med färre kommuner, men det blir absolut
mer effektivt och mer ekonomiskt. Medborgarna vet ju då vem som är
ansvarig. Inte vet ju någon vem som sitter i ett kommunalförbund och
har ansvar idag. Det är helt omöjligt.
Det här måste gå vidare, vi kan inte hålla på och traska i det här träsket längre. Nu måste vi besluta och gå vidare.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Jag får tacka ltl Sundback som äntligen sade att hon
vill ha kommunsammanslagningar och färre kommuner. I en debatt tidigare sade ltl Sundback att den här reformen inte handlade om kommunsammanslagningar och det gör den ju inte. Innebörden kommer att
bli kommunsammanslagningar med det här tvingande systemet. Det
finns ju inga parametrar på när kommunerna uppfyller landskapsregeringens krav på när man har uppnått den samordning som man vill i lagen. Då tvingar man mer eller mindre in kommuner i sammanslagning.
Vi från Ålands Framtid har sagt att så länge kommunerna själva känner att de har en möjlighet att klara sig själva så får de vara. Sedan får
kommunerna också avgöra när de vill gå ihop med andra kommuner.
Det ska inte vara någon tvingande lagstiftning.
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Ltl Barbro Sundback, replik

Ålands Framtid vill framstå som väldigt demokratisk. Jag vet inte vem
kommunen är. Tillsvidare har det varit kommundirektörer och några,
kommunpampar som har beslutat om KST. Det finns ju kommuner där
KST inte ens har gått till socialnämnderna för man ville inte ens ha KST
dit, för tänk om de som jobbar inom det sociala hade tyckt att det var ett
ganska bra förslag. Man höll KST inom de snäva kretsarna för att säkerställa att man skulle kunna vara negativ och destruktiv.
Nej, vi kan inte heller hålla på så här och prata. Vi måste samarbeta
om hur vi ska försöka förändra kommunstrukturen. Det finns också
medborgarenkäter som visar att för kommunmedborgarna är inte
kommungränserna så viktiga som de tydligen är för kommundirektörer
och för vissa som sitter centralt i kommunerna och har makten.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Att vi ska samarbeta är en helt klar inriktning som vi
inom Ålands Framtid har jobbat för. Det ska vara ett frivilligt samarbete.
Jag vet att många kommuner redan har startat upp och påbörjat ett
samarbete. När det gäller den här lagen så är bekymret att man inte vet
vad som är ett tillräckligt samarbete så att landskapsregeringen kommer
att godkänna det.
Jag är nog av den uppfattningen att om man minimerar kommunerna
så är det också ett sätt att minimera befolkningen ute i randbebyggelserna. På alla ställen har det visat sig att där man har centraliserat
kommunerna så urbaniserar man hela befolkningen. Alla flyttar in till
städerna. Med tiden blir det endast sommarboende i Geta, Eckerö och
Lumparland om man inte har närservice. Därför är jag emot att man ska
tvinga in kommunerna i någon sorts sammanslagning.
Ltl Barbro Sundback, replik

Nu har vi haft 16 kommuner ungefär sedan sockenindelningen från
1200-talet. Befolkningen har fluktuerat vad gäller periferi och centrum.
Globalt söker sig människor, speciellt unga, till centrum. Trots att vi har
16 kommuner så ser vi var det glesnar. Där slår butikerna fast, det finns
inte bankautomater och det finns inte postkontor. Speciellt i ltl Brage
Eklunds hemkommun ser det inte särskilt bra ut när det gäller central
service. Det är för enkelt att tro att allting beror på kommunsammanslagningar. Det är klart att risken finns, men där ska vi väl utnyttja både
självstyrelsen och den kommunala självbestämmanderätten. En av orsakerna till att jag ansåg att äldreomsorgen inte skulle tas med i KST var
att det skulle finnas en risk för att alltför mycket av de äldres service
skulle decentraliseras. Jag visade vid flera tillfällen en fantastisk bild
från Nya Åland på en katt som sitter på trappan utanför ett hus och dit
for hemservicen och gav mat under vintertid när matte var på ett äldreboende. Det kan man inte uppnå med centralisering till ÅHS, det kan jag
lova er!
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
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Ltl Runar Karlsson

Fru talman! Så blev det här lagförslaget i alla fall en debatt om kommunstrukturen. Jag tänkte att jag inte skulle gå in på den banan så mycket, men
eftersom talmannen medger en lite yvigare debatt om detta och att ltl Sundback förfäktar att man borde förkasta det här lagförslaget och bilda en enda
kommun på Åland istället så deltar jag i debatten.
Ltl Sundback sade att landsbygden utarmas, det är inte alls sant. Jag kan
konstatera, tvärtemot ltl Sundback, att landsbygden har vuxit med 2 000 personer, Mariehamns stad med 1 000 personer och skärgården har minskat
med 100 personer. Man ser hur oerhört viktigt det är med kommuner där det
finns service på hemmaplan för befolkningen. Jag kan förstå att det finns
krafter att få dessa 2 000 personer att flytta in centralt. Det har jag förståelse
för men jag kommer inte, som ni alla vet, att förfäkta det. Jag tror inte det
minsta på det, jag tror inte ens att det blir billigare och bättre. Alla vet var jag
står, jag behöver inte upprepa detta desto mera. Vi kan återkomma till detta i
valdebatten istället och låta väljarna bestämma hur och var de vill ha sin service.
När det gäller lagförslaget har jag suttit med från början i den så kallade
Susannegruppen. Vi har mejslat fram ett förslag som det sedan gjordes ett
lagförslag på. Det har väckts kritik här att det finns lagtekniska brister. Jag
vill dementera det på det bestämdaste. Vi har en skicklig lagberedning som
skickligt har lagberett detta såsom vi politiker ville. Det har inte varit en lätt
lagberedning utgående ifrån det uppdrag som gavs. Lagberedningen har
skickligt lotsat fram det till ett utmärkt lagförslag. Lagförslaget ger kommunerna alla möjligheter att samarbeta genom att avtala med en annan kommun. Det står till exempel: ”Kommunerna kan genom avtal anlita en annan
kommun för att sköta en uppgift för en eller flera kommuners räkning”, en
så kallad värdkommun. Det är exakt på samma sätt som Mariehamns stad
sköter avloppsreningen för fem-sex kommuner idag. Där är staden en värdkommun för de kommunerna när det gäller avloppsrening. Man kan precis
avtala om socialtjänster om man är överens. Det är inte speciellt svårt att
göra ett avtal på detta heller, bara viljan finns.
Det står i lagförslaget: ”Det kommunala samarbetet kan även ordnas
inom ramen för ett kommunalförbund”. Det står även; ”ett kommunalförbund kan även sköta uppgifter för en eller flera kommuner”. Sedan står det
vidare att så länge samarbetet är frivilligt så kan kommunerna själv bestämma så länge lagens syfte uppnås. Det finns hela spektrumet av samarbete
här. Det gäller för de fullmäktigeledamöter som blir invalda och den landskapsregering som blir vald att se till att den här lagen följs. Det kan ju inte
vara så att lagtinget stiftar en lag och kommunerna ska inte följa den och
samtidigt kräver vi att medborgarna ska följa den lagstiftning som vi stiftar
här. Vi måste utgå ifrån att fullmäktige i respektive kommun sätter sig ner efter valet och ser till att den här lagen följs. Jag kan inte se några speciella svårigheter. Visserligen finns det oklarheter vad gäller landskapsandelar, framtida kostnader osv. Men det finns ju oklarheter redan idag. Landskapsregeringen har meddelat att man har påbörjat en förändring i landskapsandelssystemet och ingen vet var det slutar. Ingen vet hur mycket folk som behöver
hjälp i framtiden vad gäller barnskydd, missbrukarvård och handikapp. Den
prislappen har vi inte heller.
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Som jag och de flesta i centern anser, så är den här lagstiftningen inte speciellt problematisk. Naturligtvis finns det frågetecken, men det är inte problematiskt att verkställa den.
Någon påstod här att ÅHS skulle ta över socialtjänsten och där håller jag
helt med vtm Jansson och ltl Barbro Sundback, det är inte en bra lösning. Det
är inte den väg man har valt. Man har valt den här vägen och då går det säkert att se till att det kommer att fungera bra.
Sedan får vi se, det kan mycket väl vara så att Mariehamns stad är värdkommun för hela Åland eller delar av Åland. Det kan mycket väl betyda att
norra Åland bildar en gemenskap, södra Åland en gemenskap och Mariehamn fortsätter, så det blir tre områden. Det är inte heller problematiskt bara
viljan finns och det sätts ner engagemang.
För min egen del, om jag bli invald i några politiska organ och får det förtroendet, så kommer jag att medverka starkt till att den här lagstiftningen
förverkligas. Jag tror att det kommer att bli riktigt bra. Tack.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Jag tycker att ltl Runar Karlsson och jag har haft ett
fint samarbete i Susannegruppen. Utgående från våra olika erfarenheter
har vi kommit fram till ett resultat som vi nu står i beråd att välsigna.
Det känns bra.
Diskussionen om hur många kommuner vi vill ha, där har vi olika
meningar. Jag kan tänka mig att det blir ungefär som ltl Runar Karlsson
skissade upp; södra Åland, norra Åland och Mariehamn. Det finns en
ganska klar struktur som man måste börja fundera över. Jag har förstått
av dagens tidningar att man i centern också har olika uppfattningar om
det här eftersom ordförande själv förde fram sex kommuner. Det är bra
att diskussionen har kommit igång.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Jag håller med om att det är bra att diskussionen kommer
igång. Jag sade redan i ett tidigt skede att jag hoppas att det här blir en
valfråga. Nu håller den frågan på att överskuggas av den tragiska flyktingproblematiken, men där är vi väl hyggligt överens. Jag hoppas att
den här diskussionen kommer igång så att väljarna får göra sitt val.
Jag respekterar naturligtvis socialdemokraternas åsikt och ideologi
att så mycket som möjligt ska centraliseras. Centern har mera en decentraliseringspolitik. Vi vet att det inom nästan alla partier i den här
salen finns olika åsikter innerst inne, kanske även delvis inom socialdemokraterna, när det gäller att ha en kommun, sexton kommuner eller
några stycken, fast man kanske låter partipiskan vina än så länge. Jag
tror att många har svårt att förklara för sina väljare i hemkommunen
varför man vill centralisera allt.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag tycker att det är lite nedlåtande att prata om partipiskor och sådant.
Jag tror att vårt parti faktiskt har haft den längsta diskussionen om det
här. Vi har också vid flera val hört kommunmedlemmar. Det är ungefär
tio procent som vill ha en kommun, de flesta föredrar ändå fler kommuner, mellan tre och sex kommuner prefererar de flesta. Jag tror själv inte
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munen. Jag hörde ltl Gunnar Jansson säga; ”åtminstone behöver man
ha två kommuner så att man kan flytta.” Det är verkligen att sätta fingret på den frågan när det gäller en kommun.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Det är naturligtvis upp till kommunerna själva att välja, det
tycker åtminstone jag och de flesta med mig i partiet. Kommunerna ska
själva välja om de vill gå ihop eller inte. Visst inser även vi att det finns
vissa kommuner i skärgården där befolkningen dramatiskt har minskat
de senaste åren så att det blir svårt att få ihop politiker till fullmäktige,
styrelser och nämnder. Då blir det förstås en annan situation.
Se på landsbygdskommunerna som oavbrutet har vuxit de senaste 15
åren, då är det lite konstigt om man väljer att utarma de kommunerna
genom att slå ihop dem.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Ltl Runar Karlsson hävdade att det har blivit en yvig
debatt och att inlägg om kommunindelning inte borde tillåtas. Men tittar man på lagförslagets sida 9 så har kommunindelningen en helt egen
rubrik, så jag tycker att det är synnerligen relevant och det hänger ihop,
vilket även tidigare replikväxlingar har visat på. Hela KST-reformen
hänger ihop med kommunindelningen tycker jag.
Ltl Runar Karlsson påstod att det skulle utarma landsbygden om man
slog ihop kommunerna och allt skulle centraliseras till Mariehamn. Det
är inte alls så som det behöver vara. Det finns möjlighet till garantilagstiftning för att säkerställa att service finns i närheten, men den frågan har ju begravts vilket är lite olyckligt faktiskt.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Det känns bra att ltl Petri Carlsson erkänner att kommunsammanslagning betyder centralisering eftersom han påstår att man
måste göra en garantilag annars kommer servicen att centraliseras. Det
är precis det som jag har hävdat, det blir en automatik i demokratin. Om
de flesta fullmäktigeledamöterna kommer från Mariehamn och dess
kranskommuner så är det klart att servicen blir där. Det är ett demokratiskt faktum. Nu påstod Petri Carlsson att man kan motverka det genom
en garantilag, så indirekt erkände han min tes.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Det var en väldig vidlyftig tolkning av mitt påstående.
Vi kan återkomma till debatten om hela kommunstrukturen i valrörelsen.
Jag vill ytterligare beröra det som ltl Runar Karlsson sade i sitt anförande om att det inte alls är något problem med den här lagstiftningen,
samt att det skulle kunna bli en organisation för hela socialvården med
värdkommunmodellen. Kan inte ltl Runar Karlsson erkänna att rent
tekniskt innebär det här lagförslaget att om 15 kommuner tycker att det
ska vara en värdkommun för hela socialvårdsområdet och en enda
kommun, oavsett storlek, säger nej, så blir det kommunalförbund som
279

gäller efter två år. En kommun av 16 kan styra detta till kommunalförbund.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Nej, så där tolkar jag inte lagstiftningen. Om det finns 14
kommuner som vill köpa tjänster av Mariehamn och en kommun står
utanför, så då går dessa 14 kommuner inklusive Mariehamn till landskapsregeringen och frågar om detta är i enlighet med lagstiftningen del
1, godkänner ni detta? Då kommer landskapsregeringen med all sannolikhet att säga ja. För det betyder i praktiken att den 16:e kommunen
måste gå med i alla fall. För den kommunen kan inte sedan komma till
landskapsregeringen och begära extra pengar om de har stora utgifter
vad gäller barnskydd, handikapp osv. Det blir en automatik. Med all
sannolikhet kommer landskapsregeringen att inse att om dessa 15
kommuner går ihop så kommer den 16:e automatiskt med på sikt. Så
skulle jag resonera om jag skulle sitta i landskapsregeringen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag kände mig lite träffad av ltl Karlssons anförande när han sade att
vissa hävdar att det finns brister i det här lagförslaget. Jag hör till de
vissa. Däremot sade ltl Karlsson att det ville han bestämt avfärda och det
var till och med ett utmärkt lagförslag. Nog är det väl ändå ett synnerligen oklart lagförslag? Partikollegan till ltl Runar Karlsson, ltl Slotte, pekade ju på samma sak. Vi är många som har pekat på det, men framförallt har ju professor Markku Suksi pekat på flera allvarliga brister i det
här lagförslaget. Menar faktiskt ltl Karlsson att det kan man bara avfärda, det behöver man inte bry sig om eller hur ska jag riktigt förstå
det?
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Det har påpekats att det finns vissa frågetecken. Samtidigt
har det också sagts att de frågetecknen inte kommer att kullkasta den
här lagstiftningen på något sätt.
Som det är med all lagstiftning så vet ingen, före den har blivit godkänd av Ålandsdelegationen eller presidenten, om den är förenlig med
grundlagen eller vår behörighet. Det vet vi inte, det kan vi bara gissa
idag. Vad majoriteten i social- och miljöutskottet har kunnat läsa in så
kommer den med all sannolikhet att godkännas.
Ltl Anders Eriksson, replik

Ja, jag sitter ju själv med i social- och miljöutskottet och jag vet inte var
Karlsson har läst det. Tittar man på det sakkunnigutlåtandet som vi har
fått så pekar det på att det är i strid med 121 § i grundlagen om man inte
gör vissa förändringar i den materiella lagstiftningen och det valde majoriteten att inte bry sig om det desto mera.
Jag noterade också att ltl Karlsson nog kanske inser de här bristerna,
för han sade i sitt anförande; ”det finns brister, men det finns det ju redan idag”, som han uttryckte sig.
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Om man försöker få igenom en ny lagstiftning kan man inte bara
rycka på axlarna och konstatera att vi redan idag har brister så det spelar inte så stor roll om vi får ytterligare brister. Nog måste väl ändå målsättningen vara att ha en så tydlig, transparent och klar lagstiftning som
möjligt.
Det senaste replikskiftet med kollegan Carlsson bakom mig och Carlsson framför mig angående att det blir automatik i det här och man ordnar det, men man kan inte ha en lagstiftning på det sättet och tro att
man kan ordna upp det på vilka sätt som helst. En lagstiftning måste
vara tydlig och det är inte den här.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Det är ju en kommunal behörighet att ordna det här så att
lagens syfte uppnås vad gäller den här lagen och naturligtvis också speciallagarna så att man ser till att de som behöver hjälp får hjälp. Jag kan
inte se att den här lagstiftningen skulle medföra några problem så att
man inte skulle kunna ordna en så bra hjälp som möjligt till dem som
behöver hjälp. Det gäller att man sätter sig ner.
Skulle det mot förmodan finnas någonting här som förhindrar detta
så är det ganska enkelt att meddela landskapsregeringen och så gör man
en rättelse och en förändring. Man kan inte säga nu, innan man har börjat samarbeta och diskutera, att allting fungerar. Men i det stora hela
kan jag inte se något problem så att man inte skulle kunna följa den här
lagstiftningen och sköta det på ett bra sätt genom ett kommunförbund,
på annat sätt eller utförd av kommunen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Igge Holmberg, replik

Tack, fru talman! Tack ltl Runar Karlsson för ett intressant anförande.
Jag hör till dem som faktiskt är en anhängare av tre kommuner. Utan att
säga att jag vill centralisera allting här på Åland så måste jag påminna ltl
Runar Karlsson att det är 50 kilometer från Mariehamn till Geta. Det är
säkert kortare väg från Saltvik till Mariehamn. Vi pratar inte om jättestora arealer som till exempel i Finland eller i Sverige.
KST kom till för att vissa kommuner inte klarade av att sköta servicen
på ett jämbördigt sätt för personer som bor i olika kommuner. Det är ju
därför som vi behöver en förändring.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Först lite kort om kommunstrukturen. Det skulle vara intressant att höra dem som är för att kommunerna ska slås ihop angående hur man ska göra det. Ska det ske genom lagstiftning, via lagtinget,
att kommunerna ska gå ihop, vilket i och för sig strider mot grundlagen?
På vilket sätt kommer man att göra det? Det har man inte riktigt berättat ännu. Det är inte speciellt lätt att göra det mot kommunernas vilja så
länge kommunerna sköter sin service enligt lagstiftningen.
Enligt min åsikt så den främsta orsaken till varför man borde göra det
här är dels den solidariska finansieringen, kommunerna kan köpa sig en
försäkring så att deras invånare får den skötsel och hjälp de behöver en-
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ligt lagen. Det andra är anonymiteten, den blir mycket stärkt om det blir
en större enhet. Sedan finns det några saker till. Men jag vill påstå att
man får ungefär likvärdig hjälp idag i kommunerna.
Ltl Igge Holmberg, replik

Tack, fru talman! Jag är inte främmande för att göra det via lagstiftning.
Jag tror inte heller att det är grundlagsstridigt.
Är detta nu Runar Karlsson som talar för centern eller för Saltvik eller
för centergruppen? Jag har bara suttit fyra år i det här lagtinget, men än
så länge har jag inte sett en fråga där centern har hållit ihop fullständigt.
Hur är det? Talar ltl Runar Karlsson för centern eller för Saltviks politiker?
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Visserligen kommer jag från Saltvik, men jag står nog här i
egenskap av gruppledare för centerns lagtingsgrupp just nu. Det är klart
att ibland nämner jag Saltvik precis som andra nämner Mariehamn. Den
rätten tar jag lite nu och då precis som alla andra tar den rätten. Det kan
inte vara någon skillnad om man bor på landsbygden eller i Mariehamn
om man nämner sin kommun.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! I mångt och mycket tror jag att Runar Karlsson har
samma åsikt när det gäller kommunindelningen och på vilket sätt man
ska tackla den. Frivilligheten ligger till grund för mig och jag tror att
Runar Karlsson har samma åsikt, han får rätta mig om jag har fel. Jag
tycker inte att det är rätt att använda tvångslagar.
KST-reformen innebär i princip en typ av sammanslagning av kommuner. Vi pratar nu att man ska uppnå lagens syfte. Det finns ju ingen
parameter eller någonting som säger när man uppnår lagens syfte utan
det är landskapsregeringen som ska bedöma det. Två kommuner kan
samarbeta för att uppnå lagens syfte, men är det tillräckligt? Är det tillräckligt om t.ex. sex kommuner går ihop? Vem har uppnått lagens syfte,
har man gjort det bara man gör ett bra arbete? Landskapsregeringen
kanske bedömer att det är bättre om det är större och två kommuner
klarar inte av det. Vad händer med de kommuner som inte uppnår detta
och man står utanför?
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Jag vet inte exakt vad ltl Eklund menar. Men jag kan säga
som så att vad gäller kommunsammanslagning med tvång så är grundlagen ganska tydlig. Det är endast under förutsättning att kommunerna
inte klarar av att tillhandahålla den service som speciallagarna kräver,
då kan man göra det annars är det frivillighet som gäller.
Lite samma sak är det med detta. Den här lagstiftningen ger frivillighet åtminstone i steg 1. Uppnår man inte detta så blir kommunerna
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tvingade till ett kommunförbund. Vi får i första hand se vad Ålandsdelegationen säger. Osvuret är bäst förstås, men det återstår att se. Det har
hänt förr i lagstiftningen att man har varit lite osäker och man undrar
hur det ska gå. För det mesta har lagstiftningen gått igenom, någon gång
har det kommit påpekanden att något måste rättas till och någon gång
har lagstiftningen kommit tillbaka. Vi får se, men man tror att det ska gå
igenom.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Lantrådet Camilla Gunell

Fru talman! Jag tror att lagtinget är ivrigt att gå till omröstning. Jag har inte
för avsikt att fördröja debatten ytterligare.
Jag kan inte låta bli att lite blicka tillbaka och konstatera att det känns lite
grann idag som att cirkeln på sätt och vis är sluten. När vi skrev regeringsprogram efter valet 2011 så var också kommunfrågan en av frågorna i valet
2011. Som vi konstaterade då så fanns det inte majoritet för en kommunreform på Åland. Vi kunde istället enas om att samordna servicestrukturen på
Åland och jobba med den så gott det gick.
Under de här fyra åren så har vi jobbat med servicestrukturen. Vi har reformen KST inom socialsektorn som vi nu står i beråd att gå vidare med.
Ålands digitala agenda var också en pusselbit i det här reformpaketet.
Landskapsregeringen var igår på besök till ÅDA och kunde då konstatera att
nu är alla 16 kommuner med i ÅDA. Det som Crosskey är för banksektorn har
vi skapat i ÅDA för den offentliga sektorn, vilket är en väldigt fin framgång.
Tillväxt- och hållbarhetsplanen som också var ett önskemål från breddgruppsarbete med kommunerna handlade om de beståndsdelar som hela
samhällsservicereformen har bestått av.
Talmannen
Får jag vänligen be lantrådet att hålla sig till ärendet!
Lantrådet Camilla Gunell

Ja, det tycker jag absolut att jag gör.
I garantilagen, som vi också tog upp, finns en bra utgångspunkt. Den dagen man i så fall tar steget vidare mot en kommunstrukturförändring så finns
den där som ett underlag för att skapa den trygghet som behövs för att våga
ta det steget.
Även landskapsandelarna, som är tätt förknippade med det beslut som ska
fattas här idag kring kommunernas socialtjänst, är också ett arbete som landskapsregeringen har arbetat fram ett underlag och som nu är långt på väg.
Jag tycker att mycket viktigt arbete har utförts under den här mandatperioden. Många, många människor har varit involverade och många, många
människor har hoppats på att den här dagen ska komma när det här lagförslaget kan klubbas igenom.
Det är ju så med förändringsarbete att alla pusselbitar inte finns där från
början. Man måste ta några och lägga dem på plats. Det är inte alltid så att
alla svar finns och processen i sig kommer att bidra till ytterligare klarhet i
det som kanske nu är öppet.
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Det är viktigt med en bra organisation eftersom det är en förutsättning för
att kunna uppnå det som är målet med KST-lagen, dvs. likvärdig service för
alla medborgare på Åland.
Man måste ta ett steg i taget och göra en sak i taget. Nu är det här ett viktigt steg som tas idag när lagtinget säger ja till kommunernas socialtjänst.
Jag ska inte gå mera in på KST hos ÅHS, det känns som att den diskussionen är avklarad. Däremot tycker jag att det är viktigt att man också under
nästa mandatperiod forsätter att diskutera landskapets roll kontra kommunernas roll. Vem ska göra vad? Hur ska vi organisera Åland så vi får ett mer
effektivt och mer rationellt beslutsfattande samt skötsel av våra gemensamma angelägenheter än vad vi har idag?
De diskussioner som nu har påbörjats kommunalt, både på norra Åland
och södra Åland, tycker jag att är viktiga. Allt som nu betyder att man samtalar och diskuterar gemensamma lösningar i ärendet kommunernas socialtjänst är viktiga. Det är precis detta som har behövts och har behövts redan
en längre tid, att kommunerna på ett aktivt sätt deltar i samarbetet, att man
har en effektiv pragmatism i hur man ska lägga upp saker och ting, att man
har samarbete och att det finns tilltro mellan parterna att uppnå goda resultat. Det är viktigt att vi diskuterar den halva miljard med resurser som kommunsektorn och landskapet tillsammans satsar på välfärden varje år.
Nu är det dags att gå till beslut. Idag tar vi ett viktigt steg framåt.
Ltl Karlsson sade att ”socialdemokraterna vill att allt centraliseras” så är
det inte. Snarare är vi starkare tillsammans. Det är väl det som händer med
den här reformen, vi får en gemensam skötsel av angelägenheter som är viktiga för medborgaren, där man kan sätta människan i första rummet och efter
klientens behov verkligen skräddarsy de bästa lösningarna. Alla på Åland får
samma tillgång till Ålands samlade kompetens inom de här viktiga specialområdena.
Jag hoppas att vi efter det här beslutet kan gå till handling så att man kan
påbörja det viktiga förverkligandet för att inom ett par år kunna få våra klienter att gå till ett gemensamt kommunernas socialtjänst. Tack.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Lantrådet nämnde landskapsandelarna, att man jobbade med dem och var en god bit på väg. Den reservation som jag var
med och undertecknade berörde även landskapsandelarna. Det skulle ha
varit mycket bättre om förslaget om socialtjänsten också skulle ha varit
synkroniserat med landskapsandelarna. Båda lagframställningarna
borde ha legat samtidigt i lagtinget, det skulle ha varit en fördel.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Ja, det var en av mina poänger här. Om man ska vänta på landskapsandelarna eftersom de inte är klara, sedan ska man vänta på någonting
annat för att det inte är klart och sedan ska man ytterligare vänta på något tredje som inte är klart så kommer man ingenstans.
Nu är det dags att ta det här steget. Sedan är nästa pusselbit att få ett
landskapsandelssystem som harmonierar med kommunernas socialtjänst. Vi tar steg för steg. En sak i taget, så måste man göra.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Lantrådet menar då att vi ska köpa grisen i säcken?
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Lantrådet Camilla Gunell, replik

Ja, bästa ltl Torsten Sundblom, vad jag vet så arbetar man parlamentariskt när det gäller landskapsandelarna. Jag har fullt förtroende för att vi
kommer att nå en vettig och bra lösning.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Lantrådet sade; ”ska vi vänta på det och ska vi vänta på det”, men vi har
väl egentligen väntat i fyra år på den här lagframställningen. Nog hade
man bra kunnat ha landskapsandelssystemet med också på samma
gång.
Lantrådet nämnde ÅDA. Jag har hört om två fall där kommuner inte
har fått offert från ÅDA och motiven har varit att man inte har hunnit
med och man har inte fått saker och ting på plats. En av mina sagesmän
sade att ÅDA har närmare 30 anställda. Jag vet inte om det stämmer?
Har saker och ting kommit på plats och hur långt har man riktigt kommit? Man hör ett och annat, men jag vet mycket väl, fru lantråd, att man
kanske inte ska tro på allt som man hör. Jag vill ändå passa på att fråga
vad det beror på att man inte ger offert på de offertförfrågningar som
kommer?
Talmannen
Nu är det utskottets betänkande som vi debatterar. Vill lantrådet svara?
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Nej, om jag gick lite över gränsen, så gick ltl Erikssons kommentar riktigt över gränsen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Lantrådet påstod att genom att slå ihop kommunerna skulle
det inte betyda att det skulle bli centralisering. Men det är egentligen en
demokratisk konsekvens att det blir det. Vi kan ta två exempel. Om storfullmäktige Mariehamn skulle välja mellan att grundrenovera Ålandsvägen eller en kommunal väg i Geta, nog vet vi då vad det fullmäktige
skulle besluta.
Jag kan ta ett annat tydligt exempel. En gång i tiden bestod De Gamlas Hem av 14 kommuner. Dessa 14 kommuner var i ett kommunförbund som en kommun och de ville inte bygga ett vårdhem i Saltvik.
Saltvik bröt sig ur det samarbetet och byggde ett eget vårdhem. Där ser
man hur det är, en stor klump kan inte tänka sig att göra någonting åt
periferin, vilket är helt logiskt. Det är kloka människor som sitter där
och jag skulle antagligen göra samma bedömning om jag skulle sitta i
det fullmäktige. Konsekvenserna blir att servicen finns där besluten tas.
Det är mycket som visar det.
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Lantrådet Camilla Gunell, replik

Jag har stor respekt för ltl Karlssons starka hjärta när det gäller kommunstrukturen på Åland. Det är inte frågan om det, den har säkert funnits på gott och ont men jag tror inte att den fungerar i längden. Jag är
nästan beredd att säga att alla som har suttit i landskapsregeringen vet
hur mycket resurser det går åt varje dag i förvaltningen, inom ÅHS,
inom AMS och inom ÅMHM att förhålla sig till dessa aktörer och hur
komplicerat det är och hur mycket energi, pengar och resurser den här
strukturen de facto kostar. Jag tror att de pengarna kunde vi använda på
ett klokare sätt.
Jag vill också säga att det är viktigt att ha klart för sig varför och med
vilket syfte man i så fall vill göra en kommunreform. Vill man göra det
enbart för att det ska bli billigare eller vill man göra det för att det ska bli
bättre service? Min utgångspunkt är definitivt att en reform ska göras
för att ge medborgarna på Åland bättre service. När detta har skett på
andra ställen så har man också fått en billigare service på köpet. Jag
tror att målet ska vara bättre service och att vi måste ha större tilltro till
varandra när det gäller servicestrukturen på Åland. Jag vill ha en decentraliserad service i landskapet Åland. Jag tror att det är fullt möjligt
och till och med blir bättre inom ramen för färre kommuner.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Det blir ord mot ord här nu, vad den ena tror och vad den
andra tror. Man behöver kanske inte säga desto mera.
Genom att behålla kommunerna, så länge kommunerna vill, så är min
övertygelse att man kommer att ha service. Den åländska kommunstrukturen är unik.
Som jag sade tidigare så har Ålands landsbygdskommuner vuxit med
2 000 personer de senaste 15 åren. Det finns inget annat land eller ort
som kan visa detta. Det sker urbanisering överallt, alla flyttar till stan.
Samma politiker som gjorde den kommunstrukturen förstod inte vad
som hände, men de hade själv satt sig i den situationen genom att slå
ihop kommunerna. Vissa politiker är nu på väg att göra precis samma
misstag på Åland. Låt oss behålla den fantastiska starka självstyrelsen,
den starka staden Mariehamn och den starka landsbygden. Det är unikt
för Åland, det kan vi se varenda dag på Sunnanberg, på vårdhemmen, på
daghemmen och i skolorna.
Talmannen
Tiden är ute!
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Jag tror att vi har ett bra Åland och att vi har en decentraliserad service
därför att vi har haft politiker som har velat det. Vi har konsekvent jobbat i riktningen att det ska finnas service som är nära för medborgarna
antingen man bor i skärgården, i staden eller på landsbygden.
Jag tror att vi ska fortsätta att skapa ett attraktivt boende både i stan,
på landsbygden och i skärgården. Men jag tror inte att allt det här
hänger på var gränserna går mellan kommunerna. Jag tror att människor idag i sin vardag, om vi ska ha världens bästa vardag, till och med
tycker att kommungränserna blir ett hinder för dem, till exempel för att
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kunna ha sitt barn i den skola eller det dagiset man önskar osv. Låt inte
detta bli ett hinder för oss att skapa världens bästa vardag, utan låt det
snarare bli en möjlighet.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Föreläggs förslaget till landskapslag om en kommunalt samordnad socialtjänst för antagande i andra behandling. Begärs ordet?
Ltl Torsten Sundblom

Tack, fru talman! Jag föreslår det som är skrivet i klämmen i reservationen:
”Att lagtinget förkastat lagförslag nr 25/2014-2015 i sin helhet.
Ltl Anders Eriksson

Jag vill understöda det goda förslaget. Jag ser att även flera andra vill göra
det.
Talmannen
Lagtingsledamoten Torsten Sundblom, understödd av ltl Anders Eriksson, föreslagit att
lagförslaget ska förkastas.
Omröstning kommer därför att verkställas.
Ltl Axel Jonsson

Fru talman! Jag föreslår öppen omröstning.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag understöder förslaget.
Talmannen
Lagtingsledamot Jonsson, understödd av lagtingsledamot Perämaa, har begärt öppen
omröstning. Öppen omröstning kommer att verkställas.
Jag ber lagtingsledamöterna Anders Englund och Sara Kemetter att biträda vid omröstningen.
Den som omfattar utskottets betänkande, röstar ja; den som omfattar ltl Torsten Sundblom förslag om förkastande, röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas?
Godkänd.
Upprop.
Omröstningen har gett resultatet 18 ja-röster, 10 nej-röster och 2 var frånvarande.
Majoritet för ja. Lagtinget har alltså omfattat utskottets betänkande.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om en kommunalt
samordnad socialtjänst 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 planering av och
landskapsandel för socialvården 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 6 § landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har
i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.
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Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning av
lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda 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 6 § 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 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 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 78 § kommunallagen för landskapet
Åland för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.
Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion.
Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.
Slutligen föreläggs betänkandets åtgärdskläm för godkännande. Klämmen är godkänd.
Ärendet är slutbehandlat.
Första behandling
6

Lagtingets arbetsordning
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 19/2014-2015)
Talmanskonferensens lagförslag (TMK 2/2014-2015)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av förslaget i betänkandet.
Diskussion.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Steg ett i processen med att revidera lagtingets egna arbetsinstrument var revideringen av lagtingsordningen. Nu är det steg två, revideringen
av arbetsordningen.
Av lagtekniska skäl ser det ut som att vi har en helt nya arbetsordning, men
de materiella ändringar som har genomförts är inte så många.
Lag- och kulturutskottet föreslår att arbetsordningen antas med några
ändringar.
Jag vill ta mig friheten att på lagtingets vägnar tacka den arbetsgrupp som
gjorde revideringen av både lagtingsordningen och arbetsordningen. Det har
varit mycket jobb och ett gediget arbete. Tack för det!
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Lag- och kulturutskottet har gjort några förtydliganden i detaljmotiveringarna och några smärre förändringar i två paragrafer; 47 och 65.
När det gäller förtydligandena i detaljmotiveringen har vi i 23 § skrivit om
ytterligare utskott. Vi vet att vi kan fördela arbetsbörda på ett lite mera flexibelt sätt. Vi vill också påpeka att om talmanskonferensen beslutar om att tillsätta ytterligare utskott så är det viktigt att statusen på det extra utskottet bibehålls. Man kan tänka på att det utskottet ska ha lika många medlemmar.
Vi har också skrivit lite i 32 § om budgeten och budgetbehandlingen. Landskapsregeringens budgetbehandling detaljregleras genom lagstiftning. I och
med den nya lagtingsordningen och arbetsordningen så är inte lagtingets
öppnande fastställt någon speciell dag. Lagtinget avgör själv när lagtinget ska
öppnas. Det betyder i praktiken att budgetarbetet kan försenas. Lag- och kulturutskottet vill understryka att det är viktigt att man tar det i beaktande
samt att lagtingets håller budgetremissdebatten så snabbt som möjligt så att
finans- och näringsutskottet har en rimlig tid på sig att behandla budgeten.
Jag fick ett påpekande från några hökögon i min grupp. I detaljmotiveringens 47 § har vi skrivit ”arbetsförordningen”. Den rättelsen kanske man kan
göra i justeringsutskottet. Det ska ju vara arbetsordningen.
När det gäller materiella förändringar i arbetsordningen så finns de i 47 §
och i 65 §. När det gäller 47 § så skriver vi, lite mot det som talmanskonferensen föreslog, att man har rätt att få elektroniska dokument från EU som
sänds till Finlands riksdag. Utgångspunkten är att man har rätt att få dem.
Sedan måste det finnas ett praktiskt utförande och att man också kan avsäga
sig att man inte vill ha dem per mail. Det finns sådana som absolut vill ha
denna korrespondens medan andra tycker att den är irriterande. Så vi gjorde
ett förtydligande i 47 §. I detaljmotiveringen vill vi understryka vikten av
samarbete när det gäller EU-frågor mellan lagtinget och landskapsregeringen. Vi vet att våra resurser är väldigt små, så utskottet ville ytterligare lite
trycka på det.
Angående 65 § som handlar om frånvaro hade vi en ganska omfattande
diskussion. Vi var helt eniga i den uppfattningen att det ändå är bäst att kvarhålla den tidigare skrivningen eftersom arvodeskommissionen inte har kommit med sitt utlåtande. Det fördes en diskussion här i salen om att en del ledamöter inte har utskottsplatser. Vi tycker att det är bäst att vi vidblir den tidigare skrivningen som handlar om plenum. Man ska vara borta från tre plenum för att det ska bli konsekvenser på lönen. Utskottet vill avvakta arvodeskommissionens arbete.
Vi vet också att arbetsordningen är ett instrument som vi kan ändra helt
internt. Den behöver inte ha lagstiftningskontroll. Om man vill ha förändringar just när det gäller frånvaron så låter det sig ganska snabbt göras. Tyvärr finns också orsaker påkallade till att man har haft de här skrivningarna.
Det har varit lite bekymmer. Det finns interna arbetsmetoder som man kan
använda sig av istället för formella. Tack.
Ltl Barbro Sundback

Tack, fru talman! Jag vill passa på att tacka utskottsordförande och utskottet
för ett snabbt och ändå ett grundligt arbete. Särskilt nöjd är jag över att man
igen har fört in att ledamöterna ska få information om de rättsakter som är
under behandlingen i Europeiska Unionen så att var och en fortsättningsvis
har möjlighet att ta ställning till om man vill föra ett ärende till självstyrelse-
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politiska nämnden för en subsidiaritetskontroll. Jag hade gärna sett att detta
hade varit lite mera lite utvecklat. Det har funnits ett funnits ett ointresse och
nästan en ovilja bland politiker och tjänstemän vid lagtinget att syssla med de
här frågorna. Man tycker att det är för omfattande och för tungt och det
kanske det är. Under kommande mandatperiod så tror jag att det är viktigt
att ta tag i frågan om subsidiaritetskontroll, men inte bara den utan också hur
EU-ärenden ska behandlas i lagtinget. Nuvarande ordning är inte tillfredsställande.
Lagutskottet säger här mycket klart och tydligt att självstyrelsepolitiska
nämnden är lagtingets huvudsakliga organ för hantering av EU-ärenden. Det
är kanske dags för självstyrelsepolitiska nämnden att få rutiner i frågor om
EU-ärenden och mera systematiskt följa upp dem så att nämnden får en viss
kompetens på det här området, samt att man har en sorts effektivitet i det här
arbetet. Man kan inte bara säga att ett specialutskott får ta hand om ett visst
ärende för det har inte fungerat. Så tack för detta utskottsordförande Katrin
Sjögren!
Jag tycker att det var klokt att gå tillbaka till den skrivning som vi har nu i
frågan om anmälan. Det är bra att arvodeskommissionen tittar lite på det här.
Det finns ju faktiskt parlament som direkt bötfäller sina parlamentariker om
de är frånvarande utan giltig orsak. I Bundestag i Berlin kostar det 200 euro
om man är borta från plenum utan giltig orsak. Det är tysk ordning det! Jag
säger inte att vi ska införa sådant, men det är mera beklagligt om utskotten
inte får arbetet att fungera för att ledamöter inte tar sitt uppdrag på allvar.
Jag har inte själv suttit i något utskott men under den här perioden har jag
hört lite nu och då att mina partikollegor har klagat över att det finns ledamöter som prioriterar andra uppdrag framom utskottsarbetet. Det finns alltså
orsak att titta över systemet och vilka sanktionsmöjligheter som det kan finnas.
Jag tycker däremot att 38 §, Lantrådets upplysning, har en lite tråkig ton.
Man skriver: ”Konferensen kan besluta om lantrådet inte ska tillåtas ge en
upplysning till lagtinget.” För mig låter det väldigt konstigt att man beskriver
ett beslutsmotiv på det sättet. Vi har ju ett parlamentariskt system. Om
lantrådet av någon orsak anser att det är väsentligt att komma till lagtinget
med en upplysning så kan man väl inte på förhand säga; ”nej, det ska inte bli
någon upplysning om det och det.” Lantrådet måste väl alltid kunna komma
till lagtinget och ge en upplysning. Det står ju dessutom två gånger; ”talmanskonferensen på föreslaget sätt ska vara synnerligen restriktiv med att
förvägra lantrådet rätten att ge en upplysning. Jag har svårt med den här
kontrollerande och negativa inställningen till ett sådant här upplysningsinstitut. Om lantrådet kommer med helt omotiverade upplysningar så slår det ju
tillbaka på lantrådet själv. Om det är nödvändigt ska det väl inte prövas på
förhand av talmanskonferensen? Det måste väl göras efter att upplysningen
har getts. Jag tycker att det är mera maktpolitik än demokrati i den här motiveringen. Nog förstår jag att utskottet vill följa det som har sagts tidigare,
men jag vill bara för min egen del säga att jag gillar inte det sättet att resonera
i paragrafen om lantrådets upplysning. Tack, fru talman.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Beträffande EU-ärenden så är det absolut inte min uppfattning
att det skulle röra sig om någon ovilja. Det handlar mycket om resurser,
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det är få människor som ska hantera den här ärendemassan som det
faktiskt handlar om. Jag han inte hört om någon ovilja. Det handlar enbart om resurser och därför ville utskottet trycka på att landskapsregeringen och lagtinget ska försöka samarbeta så mycket som möjligt när
det gäller EU-ärenden.
När det gäller frånvaro så tycker vi att det absolut är på sin plats att vi
avvaktar arvodeskommissionen. Det som gör frågan ännu mer komplex
är ju det som händer på rikssidan med karensdagar och politikeransvar
osv.
Ltl Barbro Sundback, replik

Angående EU-ärendena så tycker jag att vi inte har ett fungerande system. Nu far ministrarna i Helsingfors på rådsmöten och andra möten
där man avgör frågor på förhand som vi sedan, som vilken gummistämpel som helst, ska stämpla. Därför är det viktigt, innan beslut tas av våra
nationella representanter, att lagtinget har en åsikt i frågor som är viktiga för Åland.
Jag han inte sagt att oviljan beror på annat än i första hand brist på
resurser i förvaltningen, men på politiskt håll uppfattar jag att EUärendena inte är prioriterade. Där kanske vi har olika uppfattningar.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag håller med till den delen att jag tycker att det finns utrymme för förbättringar, men jag tycker också att det blir bättre. Jag
tycker att allmänhetens intressen och hur man följer med och intresset
för EU-valet visade att det blir ett större intresse både från lagtinget och
från allmänheten när det gäller EU-frågor. Man måste hitta ett system
där man förankrar tidigare.
Under hörandena fick vi också veta att det förekommer subsidiaritetsmöten två gånger i året som författar rapporter mellan regionerna.
Det är en också en sak som man borde ta till lagtinget. Vi har fört ett resonemang i utskottet att det borde vara regelmässiga informationstillfällen för lagtinget i EU-ärenden och där kan man också utnyttja landskapsregeringens tjänstemän.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag vill gå betydligt längre. Jag tycker inte att EU-frågor är några utrikespolitiska frågor som man ungefär bestämmer när man har tid att
sköta. Vi borde ha ett system som strukturerat gör att vi, också när vi
inte vill kanske, måste ta ställning till frågor som berör Åland och ålänningarna. Om intresset växer så desto större orsak, för nu har inte de
folkvalda representanterna något större inflytande över de rättsakter
som man fattar beslut om i Bryssel, utan det är i första hand Finlands
representanter, ministrar och eventuellt andra. Jag vill gå längre där.
Jag är inte nöjd med nuvarande system.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Roger Jansson

Fru talman! Som medlem i arbetsgruppen för lagtingsordningen och arbetsordningen under vtm Viveka Erikssons ledning och som medlem i talmans291

konferensen så vill jag tacka utskottet för ett snabbt och effektivt arbete. Det
var kort tid för utskottet att göra det här arbetet. Det är välgjort trots det.
Jag har inte något ändringsförslag till det som utskottet har kommit fram
till. Däremot vill jag de gärna diskutera två punkter. Det ena är 65 §, Frånvaro
anmälan och det andra är 70 §, Lantrådets replikrätt, där utskottet har förändrat arbetsgruppens och talmanskonferensens slutresultat.
När det gäller frånvaroanmälan skriver utskottet att man bör avvakta arvodeskommissionens beslut. Vi har fått reda på att arvodeskommissionen
inte kommer att lägga några förslag som påverkar den här frågan. På det sättet skulle man inte ha behövt avvakta om man hade hört arvodeskommissionens representanter. Det här är ju inte någon stor sak. Principiellt är det
naturligtvis viktigt för lagtinget att man skulle ha det system som arbetsgruppen och talmanskonferensen föreslog; om man är borta från lagtingets arbete
så ska man meddela lagtinget det. Sedan vilka konsekvenser det får, t.ex. att
minska arvodet för den tid man är borta, det är en annan reglering. De reglerna kan vi anpassa såsom vi tycker om det bara är pleni frånvaro som ska
resultera i det.
Det är viktigt att man betraktar lagtingsarbetet som en helhet. Allmänheten har uppfattningen att det är pleniarbetet som är det viktiga. Tidningarna
anger hur mycket frånvaro man har från plenum, men åtminstone 80 procent
av arbetet sker i utskotten eller övriga organ inom lagtinget, inklusive Nordiska rådet och BSPC. Men där i det verkliga arbetet är frånvaron ointressant.
Det har visat sig igen under den här perioden att det är svårt att få utskotten
samlade i beslutfört format från tid till annan. Därför vill jag återigen understryka vikten av att se lagtingsarbetet som en helhet och utskottsarbetet som
en mycket viktig del av detta.
Även om det finns ersättare vilket inte finns för alla partier, men det finns
generella ersättare, så är det viktigt att man för statistik över deltagande i lagtingets arbete. Det har felaktigt kopplats ihop med avdrag från lagtingsarvodet vid frånvaro och det tycker jag att är fel. Vi får pröva det här och sedan får
nästa lagting ta ställning till hur det ska vara. Utskottet skriver att man tillsvidare inte vill göra den här förändringen. Det är väl okej, men man bör
kunna diskutera det.
Sedan när det gäller repliker så är jag förvånad över resonemanget som utskottet för. Som talman och vicetalman genom åren har jag nog tyckt att
lantrådet ska behandlas lika som alla övriga i landskapsregeringen och alla
ledamöter här i lagtinget när det gäller repliker. Jag har inte sett orsaken till
att lantrådet ska kunna hålla anföranden när man får en replik av någon ledamot här i salen. Det är ett konstigt tänkande tycker jag. Skulle man dra det
till sin spets så innebär det att när lantrådet håller ett anförande så varje gång
någon replikerar lantrådet så skulle då de 29 övriga ledamöterna, som har
möjligheter att begära replik, få begära replik på varje sådant anförande. Regelverket är egentligen sådant. Där tycker jag att utskottet har gjort en återgång till det gamla icke riktigt acceptabla systemet. Tack.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! När det gäller arvodeskommissionens arbete så fick vi också de
indikationerna, men arvodeskommissionen kommer att fortsätta. Vi har
också fått de indikationerna att man ska ta ytterligare grepp om den här
frågan och då ingår det här arbetet anser vi.

292

Utskottet har diskuterat att i plenum har man inte några ersättare,
vilket man har i utskotten, så det fungerar på ett annat sätt.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Formellt är det så att alla partirepresentanter på ordinarie
post har ersättare. Men jag har informerats om att alla inte använder sig
av den möjligheten eftersom partiet inte har någon ersättare. Att det är
på det sättet är naturligtvis ett partipolitiskt problem och ett problem i
förhållande till opposition och regeringsmakt. Den dag vi har personliga
ersättare i utskotten så då är situationen annorlunda. Men som det är
idag så förstår jag inte resonemanget. Som jag underströk i mitt anförande; är man frånvarande från lagtingsarbetet så bör lagtinget formellt
känna till det. Om man är på privat semesterresa, på uppdrag i Nordiska
rådet eller någon annanstans när utskotten sammanträder så bör lagtinget känna till det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs förslaget till arbetsordning i
sin helhet.
Föreläggs förslaget till arbetsordning för Ålands lagting för godkännande. Lagförslaget
är godkänt.
Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
Första behandling
7

Skyddshem för personer som har drabbats av våld i nära relationer
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 16/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 28/2014-2015)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet.
Diskussion.
Ltl Christian Beijar

Fru talman! Om vi har varit oense om olika lagförslag här idag i lagtinget så
är det här ett lagförslag som jag uppfattar att alla är rörande eniga om.
Jag vill backa lite och ge en liten eloge till landskapsregeringen för att de
under den här mandatperioden kommer med lagen om skyddshem.
Lagtinget har i samband med remissen redan diskuterat ärendet. Man kan
inte nog poängtera hur viktig den här lagen är. När det gäller allt det som
sammanhänger med våldsproblematiken så är detta en konkret handling och
ett beslut som vi politiker bidrar till. Det här förslaget är ett litet strå till den
stacken.
När det gäller beredningen av lagförslaget så var social- och miljöutskottet
imponerade över de informativa sakuppgifter som framgår av lagförslagets
allmänna motiveringar, problembeskrivning etc. Jag rekommenderar lagtingsledamöterna att hålla sig uppdaterade med den här informationen.
I landskapet finns för närvarande ett skyddshem för personer som drabbas
av våld i nära relationer; barn- och mödrahemmet Tallbacken i Mariehamn,
som drivs av Mariehamns stad, och övriga kommuner köper vid behov tjänster. Då kommunerna har köpt tjänster efter behov har det inte garanterat li293

kabehandling, vilket kan ha medfört och har också medfört att behovssökanden av skyddshem inte fått den service som de har haft rätt till.
Lagförslaget innebär att finansieringsansvaret för skyddshemsverksamheten läggs på landskapet, vilket medför att alla ålänningar oberoende av hemkommun får samma möjlighet till boende på skyddshem. Tjänsten blir också
avgiftsfri för klienterna.
Lagförslaget ger landskapsregeringen en tydlig roll att garantera tillgången på skyddshemstjänster samt att samordna och styra skyddshemsverksamheten.
Syftet med lagförslaget är att, genom en tryggad skyddshemsverksamhet,
medverka till att de som riskerar att drabbas av våld får skydd och hjälp. Den
långsiktiga målsättningen är att bidra till att motverka våld i nära relationer
och att öka jämställdheten mellan kvinnor och män i landskapet.
Social- och miljöutskottet har i snabb ordning behandlat landskapsregeringens lagförslag om skyddshem för personer som drabbats av våld i nära relationer och föreslår att lagförslaget antas.
Ltl Sara Kemetter

Tack, fru talman! Jag vill bara säga hur glad jag är över att det gick så fort att
verkligen åstadkomma en sådan här förändring. När lagtingsperioden började för fyra år sedan så debatterade alla partier ganska aktivt kvinnornas situation och våld i hemmen. Det är någonting som har diskuterats. Social- och
miljöutskottet har också uppmärksammat detta och nu ser vi resultat så här
snabbt. Ett stort tack till landskapsregeringen, tjänstemännen och lagberedningen för ett mycket effektivt arbete.
Som ni säkert har läst i medierna så trots att Finland har ett så här stort
problem med våld mot kvinnor så lyckas man ändå inte ha tillräckligt med
skyddshem. Enligt konventionen ska det finnas en plats på 10 000 invånare.
Det betyder att vi med vårt skyddshem med råge kommer att kunna garantera att det finns någonstans för alla åländska kvinnor, barn och eventuellt
män att ta vägen om man måste uppsöka en sådan här verksamhet.
Nu blir det en helt annan likabehandling. Hittills har det inte varit lika lätt
med likabehandling. Det är en ganska stor kostnad. Räkningarna har skickats
till kommunerna, det kanske inte har varit budgeterat att man ska en viss
mängd platser och då har räkningen eventuellt gått hem till kvinnan som sedan kanske måste flytta hem om hon inte har egna pengar att betala räkningen med. Nu kan vi faktiskt garantera ett bra skydd och en likvärdig service för
kvinnor, män och barn på Åland och det ska vi alla vara stolt över. Tack.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Ltl Kemetter tog upp att det tidigare kanske inte har
varit likabehandling. Kommunerna kan inte alla gånger budgetera en
okänd summa. Budgeterar man för ett visst antal dygn så får man väl
fylla på sedan. De som jag känner till har gjort så. Man budgeterar en
summa, sedan har socialsekreteraren haft fullmakt att göra betalningsförbindelse och sedan fyller man på i en tilläggsbudget. Man vet inte om
man behöver 10 dygn eller 50 dygn, så det är svårt att budgetera på det
viset. Man ska budgetera med öppna ögon och bevilja mera pengar när
det behövs, det ska man göra.
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Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det kan också vara ganska betungande om man lever
på Tallbacken och inte har en möjlighet att återvända hem och sedan
blir det någon form av tilläggsbudgetsbehandling i en liten kommun. Vi
vet alla då vilka familj det gäller eller vilken situation som påverkar att
budgeten måste utöka.
Med den här nya lagstiftningen kan vi också garantera en anonymitet
för klienterna. Det tycker jag att är jättebra.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Jag tror att ltl Kemetter drog lite förhastade slutsatser på vad jag sade.
Jag sade att vi har delegerat, man skriver under betalningsförbindelser
med staden och då behöver inte individen alls bli i kläm. Det är ett sätt
att hantera det. Det tar inte så hemskt länge att få fram tilläggspengar
när det behövs. Inte kan man t.ex. budgetera för 300 dygn om man behöver 10 dygn på ett år, det är lite svårt.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Kommunernas socialtjänst och det här hör lite till
samma område. Nu har egentligen Mariehamn stads stått för de rullande kostnaderna och vissa kommuner har budgeterat hur mycket
tjänster som de tror att de kommer att köpa. Inte är det riktigt rättvist
heller mellan kommunerna. Sedan gäller saken också att garantera anonymiteten. Det är samma sak med handikappade, i vissa kommuner
upplever de handikappade att de belastar kommunen. Det är tufft ekonomiskt.
Det här är ett steg i rätt riktning. Vi har varit alldeles eniga i utskottet,
även ltl Torsten Sundblom.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet.
Föreläggs förslaget till landskapslag om skyddshem för godkännande. Lagförslaget är
godkänt.
Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
Enda behandling
8

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2014 samt redogörelse över årsredovisning per 31.12.2014
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 19/2014-2015)
Landskapsrevisionens berättelse (RB 1/2014-2015)
Landskapsregeringens svar på revisionsberättelsen (RB 1/2014-2015-s)
Landskapsregeringens redogörelse (RS 2/2014-2015)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Ltl Jörgen Pettersson

Talman! Det är snabba kast i tillvaron och jag föredrar nästan alltid att se
framåt istället för bakåt. Ändå är det historia vi nu ska prata.
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Sedan den 1 juli år 2013 har vi en självständig avdelning inom Ålands lagting som heter Landskapsrevisionen. Till den nya revisionens första uppdrag
hörde i fjol ÅHS och Ålands Gymnasium.
I år har revisionen vänt sina blickar mot ÅHS igen, landskapets pensionssystem, kontroll och revisionsprocessen inom Ålands landsbygdsutvecklingsprogram samt sjötrafiken.
När det gäller ÅHS var det sekreterarenheten, momshanteringen och upphandlingsenheten som granskades. Det är i det sammanhanget självklart bra
att läsa att tidigare påpekanden blivit åtgärdade. När en landskapsrevision
kommer med sakliga påpekanden är det skäl att se över rutinerna. Man ska
ändå alltid minnas att en revision är en granskning utan egentlig operativ
makt.
Landskapsrevisionen har också sett över landskapets pensionssystem och
tycker att pensionspremierna borde höjas till samma nivå som statens pensionsavgift. Därutöver menar revisionen att överföringen från pensionsfonden
till de budgeterade pensionsutgifterna är för stor. Det kan man tycka eller
inte tycka, pensionsberäkningar är svåra att ägna sig åt. Därför har utskottet
nöjt sig med att konstatera att det räcker om nettofonderingarna av pensionsfonden anpassas så att de beräknas täcka framtida pensionsåtaganden.
Sjötrafiken var ett annat område som Landskapsrevisionen dök ner i och
kom med påpekanden kring. Dessa har bemötts av landskapsregeringen till
utskottsmajoritetens belåtenhet. Däremot ville ledamöterna Mats Perämaa,
Tony Asumaa och Brage Eklund ha med några skrivningar som det är klokast
att de själva förklarar.
I detta betänkande har vi förutom effektivitetsrevisionen också hanterat
årsredovisningen per den 31 december 2014. Det är en unik redovisning då
den för första gången följer affärsbokföringens principer vilket skapar större
transparens och mer begriplighet. Finansministern och vicelantrådet Roger
Nordlund är att gratulera. Tack vare enträget arbete och fasta nypor har hela
vårt ekonomiska system förnyats och moderniserats. Budgetprocessen har
gjorts om för att vara mer begriplig. Affärsbokföring blir rådande och det
synnerligen grumliga uttrycket ackumulerat budgetunderskott ska över tid
försvinna. Tack vare det nya ekonomisystemet som är integrerat med ÅHS
blir det i fortsättningen enklare och tydligare redovisning över ekonomiska
fakta. Nästa år ska vi kunna ta ställning till finansieringsanalys, likviditetsanalys och nyckeltal i ännu högre grad än idag. Vid sidan av detta har på den
administrativa sidan även Ålands Digitala Agenda genomförts vilket är en förebild för hela Norden idag. Ingen annanstans har stat och kommuner enats
om samma IT-struktur. Det är lovande för att hantera framtida utmaningar.
På kostnadssidan finns det också många skäl att lyfta fram den avdelning
där de allra största inbesparingarna gjorts på infrastruktursidan och i skärgårdstrafiken under ledning av infrastrukturminister Veronica Thörnroos.
Det har inte varit enkelt med alla driftsprivatiseringar men absolut nödvändigt för att över tid hålla hela Åland levande.
När det handlar om hållbarhet vill utskottet understryka det vi många
gånger tidigare lyft fram. När det handlar om hållfasthetsprinciper får vi aldrig glömma bort behov av BNP-tillväxt i samhället. Vi är en liten ö i ett stort
sammanhang och måste komma ihåg att arbetsplatser och framtidstro går
hand i hand.
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Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet lagtinget bringar betänkandet till landskapsregeringens kännedom. Tack.
Ltl Torsten Sundblom

Tack, fru talman! Jag föreslår att det här ärendet bordläggs till fredagen den
18 september.
Ltl Axel Jonsson

Jag ber att få understöda bordläggning och bordläggningstid.
Talmannen
Ärendet kommer att bordläggas eftersom ltl Torsten Sundblom, understödd av ltl Axel
Jonsson, har föreslagit att ärendet ska bordläggas till plenum 18.09.2015. Önskar någon
uttala sig om bordläggningstiden? Ärendet bordläggs till plenum 18.09.2015.
Enda behandling
9

Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2014
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 20/2014-2015)
Landskapsrevisionens berättelse (RB 2/2014-2015)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Ltl Jörgen Pettersson

Talman! Tiden är kommen. Detta är det allra sista betänkandet från lagtingets allra första finans- och näringsutskott. Vad är egentligen mer lämpligt än
att avsluta med något så okontroversiellt som några ord om landskapsrevisionens verksamhetsberättelse för år 2014, alltså vad vår nya myndighet gjort.
Utskottets betänkande är enigt och går i stort sett ut på att ifrågasätta nödvändigheten av just det här betänkandet. Vi har tidigare idag hanterat, och
ska fortsätta att hantera, effektivitetsrevisionen och den årliga revisionsberättelsen över årsredovisningen och behöver därmed inte hantera själva revisionens årsberättelse. Som en rekommendation inför kommande år.
Ändå är jag just idag glad över möjligheten att säga några ord och utvidga
ärendet till en hyllning till mina utskottskolleger. Ni har varit flitiga, pålästa,
oftast positiva och i grunden hängivna i arbetet för att göra Åland till världens
bästa plats att bo på. Utskottsarbetet har varit stimulerande och inspirerande
och jag vill på mina egna vägar rikta ett stort tack till er alla, tack till utskottssekreterare Niclas Slotte utan vars hjälp detta aldrig hade varit möjligt. Tack
också till alla ni andra kolleger i lagtinget som tagit del av alla våra betänkanden och ibland varit nöjda och ibland mindre nöjda. Precis som det ska vara
här i livet.
På finans- och näringsutskottets vägnar riktar jag ett tack till alla för möjligheten att vara med i samhällsbygget.
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet slutligen att lagtinget antecknar sig Landskapsrevisionens berättelse till kännedom. Tack.
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.
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Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd.
Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.
Enda behandling
10

Förbud mot plastkassar
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 15/2014-2015)
Medborgarinitiativ (MI 2/2014-2015)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Ltl Christian Beijar

Fru Talman! Medborgarinitiativet ”Förbud mot plastkassar” är ett lovvärt initiativ där de undertecknades föreslår att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att vidta lagstiftningsåtgärder för att plastkassar och plastpåsar för
engångsbruk vilka överlåts i minuthandeln ska förbjudas”
För att inte förslaget till medborgarinitiativet ska förfalla i och med att den
här lagtingsperioden tar slut konstaterar utskottet att frågan om förbud mot
plastkassar behöver utredas innan lagstiftningsåtgärder kan vidtas.
Utskottet tar därför inte i det här skedet ställning till ett förbud, utan utskottet föreslår att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att utreda möjligheten att vidta lagstiftningsåtgärder för att plastkassar och plastpåsar för
engångsbruk vilka överlåts i minuthandeln ska förbjudas. Tack.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack talman! Som utskottsordförande Beijar sade så är det ett lovvärt
initiativ, även om utskottet rekommenderar att det juridiska ska utredas. Har utskottet någon vägkost om våra möjligheter att som lagstiftare
faktiskt göra det här? Har ni fått något underlag som vi kan bedöma redan idag? Kan lagtinget vidta ett allmängiltigt förbund eller kommer vi
att gå över gränsen för vårt mandat utgående ifrån nuvarande autonomisystem? Det skulle vara intressant att få en upplysning.
Christian Beijar, replik

Fru talman! Med tanke på den korta tid som vi hade till vårt förfogande
så har utskottet inte fördjupat sig i ltl Harry Janssons frågeställning.
Ltl Harry Jansson, replik

Jag förstår den korta tidsaspekten som har funnits. Jag förstår också att
det är rätt en så komplicerad sak. Vi bör alla vara medvetna om att vi
här kommer att gå in på ett rättsområde som vi kanske inte till fullo
kontrollerar idag.
Vi får ursäkta utskottet att det har varit ont om tid, men kanske det
kunde ha varit bra att få någon fingervisning om att det faktiskt går att
skapa en helhet som får en funktion i vardagen.
Det viktiga, som utskottsordförande sade, är att vi ger en signal från
lagtinget om att detta initiativ är bra. Sedan får vi se om vi har de instrument vi behöver för att göra en verkningsfull åtgärd.
Christian Beijar, replik

Fru talman! Ltl Harry Jansson talade just om de instrument som man
eventuellt kan använda för att jobba med de här frågorna. Det är precis
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just det som utskottet vill att landskapsregeringen ska utreda, om möjligheten finns. Men på grund av tidsbrist hade vi inte möjlighet att närmare fördjupa oss i den frågan. Vi tycker att ärendet är angeläget, det
ska inte begravas och därför har vi den här skrivningen som vi politiskt
har kommit överens om; att lagtinget ger landskapsregeringen möjlighet
att utreda det här ärendet för att hålla den här frågan vid liv.
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.
Plenum slutar
På fredag 18.09.2015 klockan 09.30 hålls en frågestund. Nästa plenum, som är det här
lagtingets sista plenum, hålls samma dag klockan 10.30. Plenum är avslutat.
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Frågestund
1

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen
(F 4/2014-2015)
Till dagens frågestund har följande lagtingsledamöter anmält att de önskar ställa en
fråga: Lagtingsledamöterna Gunnar Jansson, Anders Eriksson, vicetalman Viveka Eriksson samt lagtingsledamöterna Brage Eklund, Tony Asumaa, Axel Jonsson, Katrin
Sjögren, Mats Perämaa och Torsten Sundblom.
Enligt 35 § arbetsordningen avgör talmannen vem som ges ordet för att ställa en fråga.
Talmannen har rätt att förklara frågestunden avslutad även om alla anmälda frågeställare inte beretts tillfälle att framföra sina frågor.
En fråga får räcka högst en minut och svaret på frågan får ta högst två minuter. Efter
svaret får frågeställaren och ministern yttra sig högst två gånger. De här anförandena
får räcka högst en minut.
Talmannen har rätt att avbryta diskussionen när hon anser den ställda frågan tillräckligt belyst.
Ltl Gunnar Jansson

Värderade fru talman! Jag riktar mig till vicelantrådet därför att min fråga
gäller avtalssituationen, vilket finansministern sköter.
Regeringen Sipilä planerar lagstiftningsåtgärder som avser sänka lönekostnaderna i vårt land. Det är områden som hittills och normalt brukar skötas i samband med tjänstekollektivavtal, även på Åland inom de områden där
lagtinget har behörighet och därmed är landskapsregeringen förhandlingsbart. Min fråga lyder; planerar landskapsregeringen motsvarande åtgärder
inom arbetsmarknaden för Ålands del under de områden där vi har självstyrelse?
Vicelantrådet Roger Nordlund

Fru talman! För det första är det hedrande att få den frågan av ltl Jansson.
Som svar på frågan så är det såsom ltl Jansson själv sade, det planeras åtgärder. Idag vet vi ännu inte vad regeringen Sipilä slutgiltigt ger till riksdagen
eftersom det är en mycket svår politisk process och en svår situation i samhället Finland. Man försöker med alla metoder hitta sätt som gör att man kan
återfå konkurrenskraften i landet, men även att man kan göra det på ett sådant sätt så att det inte ska störa samhällsfreden och skapa mera oro än nödvändigt i landet. Som vi vet så har regeringen efter olika försök lagt ett förslag. Samtidigt som regeringen har lagt det förslaget har de också sträckt ut
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handen och sagt att man är beredd att ta emot andra förslag från arbetsmarknadsorganisationerna. I denna stund vet vi inte hur det slutgiltiga paketet kommer att se ut som kommer att behandlas i Finlands riksdag.
När vi vet detta kommer vi eller nästa regering att få ta ställning till i vilken
mån vi också ska anpassa oss här på Åland. På de områden där riket har behörighet så kommer det automatiskt att bli gällande på Åland. På de områden
där vi har egen behörighet kommer vi naturligtvis att överväga om vi ska göra
samma sak eller inte. I det sammanhanget måste vi också utgå ifrån den situation vi har i det åländska samhället och vad som är klokast att göra för
Åland.
Ltl Gunnar Jansson

Tack, talman! Tack för svaret. Igår var jag i riksdagen i Helsingfors nästan
hela dagen. Det är nog så att just den här frågan dominerade åtminstone den
politiska debatten fullt ut igår. Idag väntar man stora demonstrationer och
viljeyttringar om läget i Helsingfors. Läget är definitivt svårt.
När den här frågestunden är över så har Finland lånat ytterligare 1 miljon
euro. Innan den här dagen är slut så vet vi att det är 24 miljoner euro. Det rör
sig om stora summor och det är ganska svåra situationer.
Landskapsregeringen har inte vidtagit åtgärder. Får jag då upprepa frågan;
planerar landskapsregeringen beredskap för åtgärder?
Vicelantrådet Roger Nordlund

Fru talman! Här måste vi komma ihåg att Åland och Finland är i olika lägen
just nu. Finland har svår arbetslöshet och vi har full sysselsättning här på
Åland. Finland står inför behovet att göra stora samhällsreformer. Här på
Åland gjorde vi på nittiotalet den så kallade ÅHS-reformen och förde sjukvården till landskapsnivå. Vi har också fört samman hela yrkes- och gymnasialstadiet. Vi har gjort en stor del av de stora reformer som man planerar att
göra i Finland och som väcker mycket motstånd. Dessutom har lagtinget just
klubbat KST-reformen. Reformmässigt ligger vi de facto före Finland. Vi ligger också före när det gäller arbetsmarknads- och näringspolitiken. Vi har ett
starkt näringsliv på Åland idag.
När det paketet går till riksdagen så måste regeringen naturligtvis förbereda sig för vilka åtgärder vi ska göra, men vi ska väga in det i det åländska
sammanhanget. Vi ska inte per definition kopiera allt man gör i Finland.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Gunnar Jansson

Tack, talman! Detta blir mycket kort och det riktas till er alla. Det här är mitt
sista uppträdande i Ålands lagting. Tack för mig! Tack, talman!
(Applåd)
Vicelantrådet Roger Nordlund

Fru talman! Jag passar på tillfället att tacka riksdagsrådet, lagtingsledamoten, talmannen och nestorn i Ålands lagting för allt du har bidragit till i det
här parlamentet men också till det åländska samhället i stort genom din stora
livsgärning inom politiken.
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Talmannen
Nästa frågeställare är ltl Anders Eriksson, varsågod.
Ltl Anders Eriksson

Jag hör till dem, möjligtvis ett fåtal, som faktiskt riktigt ärligt gladde mig när
socialdemokraterna och landskapsregeringen började prata om en egen
åländsk socialpolitik. Men den glädjen varade inte så länge när jag insåg att
det inte riktigt fanns så stort innehåll i detta, trots att man har haft fyra år på
sig att göra något åt saken.
Från Ålands Framtids sida har vi lagt många förslag, bland annat hur man
skulle kunna kombinera pension för arbetsoförmögenhet och lön med det system som vi har idag, det är väldigt komplicerat. Vi har också lagt förslag om
en mera jämställd föräldraledighet.
Min fråga är; vad prioriterar landskapsregeringen och socialdemokraterna,
som faktiskt sitter på makten, när man pratar om en egen socialpolitik? Hur
vill man att en egen socialpolitik ska se ut?
Minister Carina Aaltonen

Tack, fru talman! Det här är en väldigt viktig fråga. Jag tror att det är en fråga
som kommer att beröra nästa parlament och nästa regering väldigt mycket.
När man förändrar lagstiftningar i riket så påverkar det Åland, speciellt på
de områden där vi har blankettlagstiftning men också där vi har delad behörighet.
Nu under våren har vi sett att många av de reformer som var planerade
under den förra regeringen Katainen inte kommer att kunna förverkligas på
grund av bland annat det ekonomiska läget i Finland. Då behöver vi dra i
handbromsen och fundera efter hur vi vill utforma socialpolitiken på Åland
och vilka möjligheter vi har att göra det själva.
Nu har vi tagit fram ett underlag till ett socialpolitiskt program som jag
hoppas att nästa regering kan jobba vidare med.
Ltl Anders Eriksson

Det är lite samma sak här som i det föregående svaret, vi ska vänta och se och
vi ska vänta och se vad man gör i Finland. Det håller inte. Vi från åländsk sida
måste regera också och inte i bästa fall bara agera på vad man gör på den
finska sidan. Det är viktigt.
Det är riktigt, minister Aaltonen, att det här är en viktig fråga.
Vi sitter båda i Jomala fullmäktige och därför tog jag upp det här också på
senaste fullmäktigemötet. Vi måste också ha en organisation ute i kommunerna för att diskutera de här frågorna.
Jag upprepar frågan; vad prioriterar landskapsregeringen och vad prioriterar socialdemokrater när det gäller en egen åländsk socialpolitik? Någon sorts
tankar måste man väl ändå ha?
Minister Carina Aaltonen

Ja, tankar har vi. Nu när beslutet om kommunernas socialtjänst klubbades
häromdagen så vet vi hur strukturen framöver kommer att se ut. Då blir det
också mycket lättare att kunna gå vidare med att ta fram lagstiftning som är
anpassad för Åland och de åländska förhållandena, och inte gå in i den här
stora SOTE-reformen och direkt applicera rikets socialvårdslagstiftning på
oss för det kommer inte att fungera.
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Jag är mycket intresserad av att vi fortsätter arbetet med att utveckla socialvården så att vi ser varenda människa. Vi utgår ifrån individen, från människan och den som behöver hjälp och stöd. Vi skjuter stödet från att bara koncentrera oss på ekonomiska insatser och ser mera helheten. Vi har stöd och
coaching osv.
Vi vet att vi inte kan göra så mycket. Socialförsäkringssystemet hänger
ihop med finska, så vi måste hitta på andra metoder och arbetssätt där vi faktiskt kan se människan och göra det bästa.
Ltl Anders Eriksson

Jag tror att det är uppenbart för alla det som jag sade inledningsvis. Landskapsregeringen har tillsvidare inget innehåll när man pratar om en egen
åländsk socialpolitik och det beklagar jag.
KST, KST och KST, det har varit de tre bokstäverna som har varit svaret i
fyra år. KST, värderade minister Aaltonen, är i bästa fall ett medel för att
uppnå någonting, men det är inget mål i sig. Ålands Framtid har lagt konkreta förslag.
Jag vill avsluta med att säga att jag vet att Ålands Framtids kvinnolista
kommer att bjuda in till en partidebatt, valdebatt om en egen åländsk socialpolitik. Jag hoppas att socialdemokraterna åtminstone då har lite konkreta
förslag.
Minister Carina Aaltonen

Ltl Anders Eriksson behöver inte tvivla på att vi kommer att ha konkreta förslag. Vi måste först ha en grund så att vi vet om vi ska lagstifta för 16 kommuner eller för ett socialvårdsområde. Nu har vi det, nu kan vi fylla på och
sätta krav och samordna verksamheterna så att vi höjer kompetensen och
skapar bättre förutsättningar att hjälpa varendaste en människa som behöver
det. Varendaste unge, varendaste familj och varendaste person som behöver
hjälp och stöd ska få det genom den åländska socialpolitiken och inte falla
mellan stolarna på grund av kommungränser och annat som sätter käppar i
hjulen så att folk får gå till domstol för att få de rättigheter de har rätt till. Det
här ska vi nog ändra på och jobba tillsammans alla partier nästa mandatperiod, hoppas jag.
Talmannen
Följande frågeställare är vtm Viveka Eriksson, varsågod.
Vtm Viveka Eriksson

Talman! Ltl Anders Eriksson tog upp samma fråga som jag tänkte diskutera,
men det finns så mycket i den här frågan så jag fortsätter ändå.
Jag är verkligen bekymrad, minister Aaltonen, över situationen ute i de
åländska kommunerna. Man har en så ostadig grund som man bygger sin
verksamhet på. Man kan inte gömma sig bakom KST och att kommungränserna avgör. Socialvårdslagarna är själva grunden för enskilda människors
rättigheter och de ska skötas oberoende av strukturer.
Vi fick ett löfte från socialministern och lantrådet att Åland nu skulle ha en
egen socialpolitik. Vi skulle få ett meddelande, vi skulle få riktningar för
kommande socialpolitik. Människor blir frustrerade och oroliga och man har
ännu inte fått besked. Vilken är den nya socialpolitiken?
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Minister Carina Aaltonen

Fru talman! Nu sätter vi i grunden för att skapa den här organisationen här
inne i landskapsregeringen. Vi har nu förstärkt socialvårdsbyrån med två
tjänster i år. Vi kommer ytterligare att förstärka byrån under nästa år. Det
kräver kompetens och resurser här i landskapsregeringen för att vi ska kunna
ta fram lagförslag. Det handlar om många års arbete att förändra lagstiftningen inom det här området. Jag tror att det handlar om 30 olika lagar och
förordningar som nu ska ses över.
De ambitioner som vi fick ta del av under förra regeringen Katainen, t.ex.
att man skulle slå ihop handikappservicelagen och lagen om specialomsorgen, så den nya regeringen Sipilä säger att detta inte kommer att ske, det lagförslaget måste göras om. Jag är glad att vi inte har satt igång en massa lagstiftningsprocesser som vi sedan skulle få sätta i papperskorgen.
Vtm Viveka Eriksson

Talman! Liberalerna är inte nöjda med att vi har en socialvårdslag som bygger på gammal lag. Med den stopplag som regeringen förde fram och lagtinget antog så stoppar vi utvecklingen av socialpolitiken och det har man genomfört i riket. Man kan inte gömma sig bakom en ny regering och nya
sparåtgärder. I verkligheten ute på fältet råder det stor osäkerhet bland socialarbetare och bland olika ideella föreningar vad det är som gäller. Vi vet att
socialvårdslagarna är komplicerade, de griper in i varandra och de måste
synkroniseras med varandra. Mycket är finsk behörighet och då behöver vi
också följa det systemet. Varför lämnar man blankettlagar? Jag tycker
tvärtemot ltl Anders Eriksson. Varför lämnar man blankettlagar? Då tar vi ju
tillvara på kompetenser.
Minister Carina Aaltonen

Fru talman! Nu tror jag att vi talar om två helt olika saker. Vi har inte sagt att
vi ska lämna systemet med blankettlagar. Vi har sagt att vi måste ha en egen
socialpolitik. Vi ska inte kopiera de finska lagarna rakt av. Vi måste se hur vi
kan anpassa de lagarna till de åländska förhållandena.
Bästa vtm Eriksson, det är faktiskt så att kommunerna har själv självbestämmanderätt. Kommunerna kan precis gå in för att jobba enligt de förhållningssätt som den nya socialvårdslagen säger, dvs. med mycket mera främjande och förebyggande insatser. Kommunerna kan ge mera stöd, mera assistent timmar och mera insatser för människor som behöver det så att inte
folk ska behöva gå till domstol för att få rätt.
Vi har en ny handikappservicelag som har tagits fram. Tror ni att kommunerna följer handikappservicelagen likadant överallt? Nej, så är det inte. Det
spelar ingen roll vilken lagstiftning vi har om kommunerna ändå inte har viljan att hjälpa sina invånare.
Vtm Viveka Eriksson

Talman! Det var väldigt starkt av socialministern att börja skylla på kommunerna. Kommunerna är beroende av en bra lagstiftning från parlamentets
sida. Osäkerheten beror på att det finns oklarheter med lagarna samt att lagarna inte längre synkroniserar, en del är riksbehörighet, annat än vår behörighet. Det var starkt att börja skylla den här situationen på kommunerna, de
gör nog sitt bästa.
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Som jag sade inledningsvis så är jag mycket bekymrad. En sak som också
bekymrar mig, vilket jag nu också hörde på minister, är att det inte är aktuellt
att titta över handikappservicelagen och specialomsorgslagen. Jag vet att det
arbetet går vidare på rikssidan oavsett vad minister säger. Har landskapsregeringen beredskap att också lösa situationen på Åland när den här lagen
sätts ikraft? År 2017 kommer den här lagen.
Minister Carina Aaltonen

Vtm Eriksson inledde inledningsvis med att säga att det är illa ställt i kommunerna. Då menar jag faktiskt att kommunerna själva har ett ansvar att se
till att kommuninvånarna får den absolut bästa service som man kan och vill
ge.
Beträffande handikappservicelagen och lagen om specialomsorger som
skulle slås ihop, så har vi besök idag från social- och hälsovårdsministeriet
och de säger att prislappen för den här reformen är 23 miljoner. Regeringen
Sipilä säger att det är alldeles för dyrt, det får kosta noll euro i utökade kostnader. Det måste alltså göras om helt hållet. Regeringen säger också att man
måste sätta alla sociala lagstiftningar under lupp för Finland har inte längre
råd att utöka förmånerna inom det här området.
När vi får de signalerna till oss från regeringen så säger vi att vi ska vänta
och se och göra det bra så att vi inte behöver sänka nivån för de åländska klienterna inom det här området.
Talmannen
Nästa frågeställare är ltl Brage Eklund, varsågod.
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Som alla vet har det varit ett vägprojekt på landväg nr 3,
den väg som går ut till Lemland, i Kalmarnäs.
Min fråga är; hur är det möjligt att landskapsregeringen bygger och färdigställer ett vägprojekt på landsväg nr 3, vid Kalmarnäsrondellen, när man vet
att ett behov av en tunnel för den lätta trafiken finns. Boenden; barn och
ungdomar, korsar en hårdtrafikerad väg med risk för förödande olyckor.
Minister Veronica Thörnroos

Talman! Tack för frågan ltl Brage Eklund. Landskapsregeringen har ett principdokument som vi förhåller oss sig till när vi bygger trafiksäkrare lösningar.
Det finns ingenting i det dokumentet som säger att det alltid är en GC-tunnel
som ska byggas. Det finns andra lösningar som är godtagbara enligt gällande
regelverk.
Vad gäller solbergskorsningen så är den ytterst speciell. Det har förekommit en konflikt så att arbetet med att bygga en mer trafiksäker övergång har
pågått i tio år innan man äntligen fick lagstiftningen på plats och besvärstiden var avslutad så att bygget kunde inledas. Under den tiden har det framkommit ett starkt behov från de boende i området att den lösning som är planerad och godkänd av samtliga, dvs. kommuner och landskapsregering, inte
är till fyllest med det önskemål som finns.
Från landskapsregeringens sida har jag sagt att vi är villiga att fortsätta att
söka en annan en lösning, en GC-tunnel vore rimligt. Men det förutsätter i så
fall att Jomala kommun, där det i dagsläget finns 1 100 invånare i området,
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kommer emot finansiellt eftersom landskapsregeringen har uppfyllt de krav
som finns.
Tillsvidare finns inga indikationer att Jomala kommun är intresserad av
att delta i ett sådant projekt. Jag är den första att beklaga detta.
Ltl Brage Eklund

Ja, det är en sorglig historia, oberoende vem fel det är. Det har ju byggts
tunnlar tidigare där landskapet har betalat hela tunneln t.ex. i Strandnäs. I
Söderby var Lemlands kommun med och finansierade. Det finns rörtunnlar
idag som är funktionsdugliga; t.ex. i Eckerö, i Karrböle och i Näfsby.
Det är märkligt att man inte har hittat en lösning innan man sätter igång
ett vägprojekt. Ska man nu börja gräva ner en tunnel efteråt oberoende vilken
typ det blir och vem ska finansiera? Det kommer att bli en merkostnad när
man bryter en befintlig nybyggd väg och startar upp bygget på nytt igen.
Jag är väldigt förundrad över att projektering och verkställighet inte går
hand i hand.
Minister Veronica Thörnroos

Talman! Jag delar den frustrationen. Jag delar också den analysen. Det är
onaturligt märkligt att kommuner och landskapsregering inte kan samarbeta
bättre i dylika frågor.
Men, vi har någonting som ligger över det här och det är de enskilda individernas rättigheter i samhället, de enskilda individernas möjligheter att påverka besluten i närmiljön. Här vet vi, både ltl Brage Eklund och jag, att vi
har haft ett antal besvär när det gäller just den här specifika korsningen.
Jag hoppas fortsättningsvis att man ifrån Jomala kommuns sida ska kunna
säga; ”ja, vi vet att ni har byggt en korsning som uppfyller gängse krav, men
den motsvarar inte det önskemål som innevånarna har. Vi från kommunens
sida är beredda att komma emot finansiellt och försöka söka en gemensam
lösning.”
Ltl Brage Eklund

I min värld borde inte vägprojektet ha påbörjats och byggts om man inte har
lösningen med tunneln klar. Så resonerar jag. Man slösar med samhällsresurser, oberoende av vem som ska finansiera. Man borde inte ha verkställt det
här projektet. Kanske det hade tvingat fram en snabbare lösning om landskapet i det här fallet hade sagt att man inte gör något åt den här korsningen
om man inte kommer fram med en lösning med tunneln.
Som jag sade tidigare här så finns det tunnellösningar med t.ex. rörtunnlar
som fungerar alldeles utmärkt på andra ställen. Det hade säkert fungerat i
solbergskorsningen också. Huvudsaken är att man får den lätta trafiken att
fungera. Framförallt barn och ungdomar korsar vägen för att komma över till
gång och cykelbanan på andra sidan. Förr eller senare slutar det med en katastrof, en olycka och då brukar man vakna, men då är det för sent.
Minister Veronica Thörnroos

Tack, talman! Jag delar ledamotens åsikt om att vi bör göra vad vi kan för att
den lätta trafiken, i det här fallet småfolket; oftast barn och ungdomar, ska ha
en så trygg överfart som möjligt.
Landskapsregeringen har sagt att vi är villiga att komma emot finansiellt
för att söka en lösning på det här problemet.
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Jag vill också vara tydlig med att säga att solbergskorsningen är det mest
krångliga ärendet som jag har hanterat under mina sex år som ansvarig för
infrastrukturen. Det finns så många komponenter inblandade, jag kan inte ta
upp dem här och nu och det kanske inte är nödvändigt heller. Men landskapsregeringens intention har alltid varit att försöka skapa en trafiksäkrare
övergång där.
Sedan har vi också ett antal andra ställen på Åland där vi borde komma vidare, t.ex. Godby centrum i Finström. Det är också ett sådant projekt där vi
borde få finansiellt utrymme för att arbeta vidare. Tack.
Talmannen
Följande frågeställare är ltl Axel Jonsson, varsågod.
Ltl Axel Jonsson

Tack så mycket, fru talman! Detta är tydligen ett tillfälle att tacka. Jag ska
passa på att tacka näringsminister Karlström för att han under mandatperioden delvis har försökt sätta fokus på byråkratifrågor och näringslivsfrågor
med mycket nytänkande.
Idag startas det jättemånga nya företag på Åland. Det är ju ett gott tecken.
Däremot ser vi att antalet sysselsatta ungefär ligger på samma nivå. Vi har en
svag, svag utveckling på det området. Det här är förstås bekymmersamt om vi
vill ha hit ytterligare inflyttare till Åland för att utveckla vårt samhälle. Därför
har vi från Ålands Framtids sida valt att sätta extra fokus på byråkratin framöver.
Jag tänkte ta tillfället i akt och fråga den avgående näringsministern; vilka
råd kan han ge till oss politiker som ska fortsätta arbetet med att fokusera på
att bekämpa byråkrati? Vad borde man sätta fokus på, näringsminister Karlström?
Minister Fredrik Karlström

Tack för det, Axel Jonsson. Det finns förstås mycket kvar att göra, men mycket är gjort. Det blir ofta en diskussion runt byråkratin, kanske lite felaktigt.
När jag pratar med företagare där ute så är byråkratin ganska sällan problemet. Vi har snabba handläggningstider på näringsavdelningen. Av ÅMHM får
man ofta ganska snabba svar, kanske inte inom alla områden förstås. Generellt är företagsklimatet på Åland väldigt bra.
Ålands Framtid säger att man ska minska på byråkratin och de frågar var
man ska sätta krutet och resurserna, så det borde ju Ålands Framtid ha klart
för sig innan de går in i en valrörelse, tycker jag.
Ett tips kan vara att fortsätta arbetet med enklare regler, även om vi vet att
det kommer in väldigt lite förslag på detta, för byråkratin är ganska låg på
Åland i jämförelse med andra ställen i Norden och i världen.
Fortsätt på näringsminister Karlströms inslagna linje och håll kontinuerligt ett vakande öga på byråkratin. Bli inte en domedagsprofet som säger att
det är svårare än vad det är. Det svåra med företagande och entreprenörskap
är inte att starta eller att driva ett företag, det är att tjäna pengar. Sätt fokus
på det! Fortsätt Karlströms inslagna linje!
Ltl Axel Jonsson

Tack, fru talman! Det var lite den linjen som jag kanske var ute efter att få ytterligare beskriven. Det kanske kommer vid nästa tillfälle här.
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Ser vi specifikt på ett problem, som kanske är större än de andra, eftersom
företagen generellt lyfter upp det nu när vi är ute och pratar med dem, det är
skattegränsproblematiken. Vi har mindre företag som får ha en anställd bara
för att hantera skattegränsproblematiken. Det är bekymmersamt om vi vill att
våra företag ska kunna satsa sina pengar, sitt krut och sin energi på att få företagen att växa.
Jag delar uppfattningen att det är ganska lätt att starta företag, vilket vi
också ser i statistiken. Att få företagen att växa och anställa ytterligare personer är något som näringsminister Karlström har lyft otaliga gånger i den här
salen. Den här typen av problem som skattegränsproblematiken lägger en våt
filt över tillväxten och utvecklingen. Vad ska man göra för att komma tillrätta
med skattegränsproblematiken, näringsminister Karlström?
Minister Fredrik Karlström

Det enkla svaret på detta är att ta bort skattegränsen, men det är nog ingen i
den här salen beredd att göra för det betyder att vår huvudnäring, sjöfarten,
som är lokomotiv i Ålands ekonomi skulle få ett ganska stort bekymmer.
Ja, skattegränsen är byråkratisk och problematisk. De flesta företagare har
ändå hittat ett sätt att få verkligheten att fungera. Under de senaste åren har
vi sett att företagen växer och expanderar.
Försök underlätta skattegränsen också genom bilaterala samtal framförallt
med Sverige och även med andra länder i Europa! För att företagen ska växa
så är det nog inte skattegränsen som är problematiken. Ofta är det bekymmer
att få tag i personal och rätt kompetens. Framöver borde man sätta mycket
mera fokus på att rekrytera människor till Åland, se till att människor vill
flytta hit och att vi fortsätter utveckla vårt fantastiska samhälle med skolor,
vägar, omsorg och sjukvård. Vi behöver sätta mer fokus på att få Åland att
växa.
Ltl Axel Jonsson

Det är lite moment 22. Det är klart att vi vill ha inflyttning, det är vi överens
om. Samtidigt vet vi att den absolut främsta orsaken till att folk flyttar är att
de får ett arbete. Vi måste se till att det finns arbetsplatser här. Det är knappast många som flyttar till Åland för att jobba och sätta sin tid på skattegränshanteringen. Vi måste ju se till att skapa förutsättningar för företagen att
lägga sitt krut på annat än att hantera byråkrati och pappersarbete som
skattegränshanteringen medför.
Vi från Ålands Framtids sida tror att det är oerhört viktigt, för att komma
vidare, just det som näringsminister Karlström sade; bilaterala diskussioner
med Sverige. Vi vet att EU:s tullkodex håller på att falla på plats. Vi vet hur
förutsättningarna ser ut och ändå har man här på Åland inte fått till stånd ett
möte med den finska och svenska tullen och även ansvariga finska och
svenska politiker. Det borde ju vara steg ett för att komma vidare med den
diskussionen. Delar inte näringsminister Karlström den uppfattningen?
Minister Fredrik Karlström

Fru talman! Som sagt, det finns kvar att göra när det gäller skattegränsen,
även om den inte är det största problemet vare sig för bolagstillväxt eller för
antal människor som flyttar till Åland.
Det finns andra saker som är problematiska, framförallt personalsituationen. Ur ett företagarperspektiv är man skyldig att betala anställdas sjukfrån309

varo upp till nio dagar. Det är också ett tips att diskutera. Vi vet att det är förändringar på gång österut.
Det har diskuterats och förts bilaterala förhandlingar gällande tullkodexen
de senaste åren. Det är inte enkelt att komma vidare. Det här är ett undantag
som vi själva valt att befinna oss i. Vi har ett förenklat förfarande gentemot
Finland. Visst skulle man önska ett sådant förfarande mot resten av Europa
också. Det är dock inte så enkelt. Fortsatt med det arbetet också de kommande fyra åren!
Talmannen
Nästa frågeställare är ltl Katrin Sjögren, varsågod.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Minister Aaltonen har ett viktigt område. Vård, skola och omsorg är
mantra i valet och framförallt vård.
Jag läste att centern i sitt valprogram skriver att de enbart vill ha majoritet
i ÅHS styrelse. Jag gjorde en liten reflektion över den här mandatperioden.
Landskapsregeringen skrev bland annat i sin omställningsbudget att man
skulle höja avgifterna rejält inom ÅHS. Det har förts diskussioner i styrelsen
och det har också förts diskussioner här i salen. Vi i oppositionen är helt sidosteppade. Vi liberaler tyckte att det lät som ett intressant spår att lyfta bort
avgifter från barn och ungdomar inom primärvården. Några gånger har vi berört diskussionen här i salen. Detta var ett spår som vi gärna ville se, vi ville
se en helhet och en finansiering.
Trots att valrörelsen är igång så ska landskapsregeringen lägga en budget.
Min fråga är; kommer landskapsregeringen med några sådana här förslag?
Minister Carina Aaltonen

Fru talman! Jag anser att intäkterna behöver höjas för ÅHS lika som kostnader behöver hållas på en bra nivå och helst sjunka. Vi har ingenting emot att
höja avgifter så länge man inte höjer patientavgifterna. Min personliga åsikt
och min åsikt som social- och hälsovårdsminister är att om man höjer patientavgifter så slår det väldigt hårt mot enskilda sjunka människor. Jag tycker
att vi behöver hålla nivån som den är idag.
Om vi däremot kan få in intäkter på andra sätt, t.ex. sälja tjänster till andra
eller kunna ta ut mera när vi fakturerar andra för sådant som ÅHS gör, så det
har jag ingenting emot.
Vi har en svår situation nu med ÅHS, kostnaderna stiger kontinuerligt och
en allt större del av den åländska budgeten allokeras till ÅHS. Det är ett viktigt område men snart kommer ÅHS verksamhet att ta upp ungefär hälften av
den åländska budgeten. Här måste vi hitta nya vägar. Vi kan inte fortsätta så
här under nästa mandatperiod. Vi behöver se över verksamheten.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Om jag tolkar ministern rätt så ska vi inte förvänta oss ett förslag där
vi kan lyfta bort primärvårdsavgifterna från barn och unga? Det finns i alla
fall inte någon sådan riktning för närvarande i landskapets budget för 2016.
Det skulle vara jätteintressant att veta vilka diskussioner landskapsregeringen för och vilka andra avgifter som man kan höja utom de direkta patientavgifterna? Det är också anmärkningsvärt att man har hållit på med den här
frågan under hela mandatperioden och man står och stampar på stället.
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Det skulle vara värdefullt om ministern lite konkret skulle säga vilka tankegångar landskapsregeringen har. Vilka andra avgifter ska höjas i så fall?
Inom andra områden kan man t.ex. se familjehögkostnadstak om man har
många barn. Har landskapsregeringen överhuvudtaget några framtidsfunderingar i de här frågorna?
Minister Carina Aaltonen

Fru talman! I det budgetförslag som vi arbetar med nu så ligger intäkterna
oförändrade, dvs. 6,8 miljoner, vilket de har legat under de senaste åren. Jag
tror att det är viktigt att inte bara diskutera intäkter utan snarare kostnader,
driften. Var ska vi göra på Åland och vad kan vi göra någon annanstans? Det
är viktigt att få igång diskussionen om prioriteringar. Inom det här området
kan man göra oerhört mycket idag. Det finns mycket som man kan bota med
ny teknik och som är kostsam. Därför behöver vi bestämma oss för vilka
tjänster som ska erbjudas inom ÅHS och vilka som ska skötas någon annanstans.
Att bara diskutera intäkter och patientavgifter tror jag inte löser hela utmaningen som hälso- och sjukvården står inför.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Där har ministern absolut helt och hållet rätt. Det skulle ha varit på
sin plats att landskapsregeringen hade följt ÅHS-lagstiftning. Där står tydligt
och klart i en paragraf att landskapsregeringen ska ge ett meddelande till lagtinget om riktlinjer inom hälso- och sjukvården och detta har lagtinget inte
heller fått möjlighet att diskutera.
Förstår jag ministern rätt nu så när det gäller den här direkta specifika frågan om barns och ungdomars patientavgifter så finns det inte något sådant
planerat.
Minister Carina Aaltonen

I regeringens budgetförslag finns det inte med i dagsläget. De politiska partierna, liberalerna tillsammans med andra partier, får gärna lägga sådana förslag så kan vi se över helheten när det är dags att bilda regering.
Talmannen
Nästa frågeställare är ltl Mats Perämaa, varsågod.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Beslutet om Vårdöbron är fattat. Det ska byggas en ny bro. Väl
så! Själva diskussionen om bron kommer väl att leva kvar på ett eller annat
sätt fram till vi har en ny bro färdig år 2018.
De sista undersökningarna som gjordes visade på att fundamenten under
vattnet var i väldigt dåligt skick. Såsom jag förstår det har det resultatet lett
till att trafikavdelningen gått in för ytterligare vikt- och hastighetsbegränsningar på bron. Väl så!
Frågan konkret blir; vilka ytterligare åtgärder tänker landskapsregeringen
vidta för att säkerställa sig om att bron är farbar för vårdöborna under nybyggnadsperioden?
Minister Veronica Thörnroos

Tack, talman! Tack för frågan ltl Mats Perämaa. Jag vill börja med att korrigera ledamoten genom att säga att det inte var de senaste provresultaten som
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gav vid handen hur processen med Vårdöbron skulle hanteras. De undersökningar som gjordes i ett senare skede gjordes för att det fanns ett behov hos
ett av våra regeringspartier att ytterligare säkerställa att de planerade åtgärderna var i paritet med det som centern och socialdemokraterna sedan ansåg.
Vi följer alltså de indikationer och de rekommendationer som utomstående
experter ger. Vi har ett speciellt team som följer brons status och utveckling.
Landskapsregeringen får regelbunden information och följer deras rekommendationer till punkt och pricka.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag kommer att föra ett resonemang om två möjliga åtgärder för
att dels belasta den befintliga bron mindre under nybyggnadsperioden och
möjligen skynda på själva projektet.
I denna tilläggsfråga tar jag först upp det ena alternativet gällande att
skynda på. Det offentliga på många håll i världen, men inte här ännu, går ofta
in för att genomföra infrastrukturella projekt via OPS-projekt, offentligtprivat samarbete. Man har privata som finansierar projekt, bygger dem och
senare också underhåller dem.
Nu har jag förstått att det sker ett visst dränage av kompetent personal på
trafikavdelningen, människor slutar, vilket jag har erfarit. Skulle landskapsregeringen då kunna överväga att för det här projektet tänka sig att OPS
skulle kunna vara ett sätt att skynda på nybyggnationen av Vårdöbron?
Minister Veronica Thörnroos

Svaret på den frågan är nej. Att nu avbryta det ramavtal som vi har gjort ett
avrop på och de projekt som är påbörjade och planeringen som har kommit
väldigt långt, det skulle i så fall tidsmässigt betyda ett avbräck.
Offentlig-privat samverkan är ett intressant alternativ, men det är inget
som man knäpper med fingrarna med och så får man fram det. Det ska upphandlas och det finns ett regelverk. Det skulle i så fall vara att försinka projektet ytterligare.
Jag vill vara tydlig med att jag är öppen för offentlig-privat samverkan,
men inte i det här aktuella fallet eftersom projektet redan har kommit väldigt
långt.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Den andra delen i det jag ska resonera om gäller belastningen av
den befintliga bron under byggnadstiden av den nya bron. Landskapsregeringen har upphandlat trafik på tvärgående linjen. Landskapsregeringen har
lyckligt nog lyckats skriva kontrakt med ett åländskt företag som bedriver trafik på den linjen med ett bra fartyg, som jag ser det. Fartyget har väldigt
mycket större kapacitet än tidigare.
Ett sätt att minska belastningen fram till 2018 på den befintliga Vårdöbron
skulle kunna vara att leda mera trafik från norra skärgården, kanske främst
från Kumlinge, över den tvärgående linjen ända till Långnäs. Mindre belastning på bron borde göra det troligare att bron håller fram till 2018.
Kan landskapsregeringen överväga att bara lite, lite utöka trafiken mellan
Snäckö och Långnäs för att samtidigt minska på belastningen på Vårdöbron?
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Minister Veronica Thörnroos

Tack, talman! Ja, det är intressant, oberoende av vilken trafik vi diskuterar
här i Ålands lagting så återkommer alltid ltl Perämaa till sin egen hembygd
och vad som troligtvis eventuellt skulle vara bäst för den.
Vad gäller trafikanterna på Vårdöbron så den största delen, över 75 procent, kommer inte att fortsätta vidare varken till Brändö eller till Kumlinge.
Det är pendlare som rör sig till och från Vårdö. Det är en av anledningarna till
att landskapsregeringen inte planerar att utvidga turlistan mellan Långnäs
och Snäckö. Det är det första.
Det andra är kartan och verkligheten och det är ofrånkomligt oberoende
om man gillar det eller inte. Det längsta avståndet från fasta Åland ut till
skärgården är från Långnäs till Snäckö och det betyder utökade kostnader eftersom sjötrafiken är dyrare än vad det är att färdas på land.
Talmannen
Talmannen vill påpeka att gliringar mot personer ska vi lämna bort i lagtinget.
Nästa frågeställare är ltl Torsten Sundblom, varsågod.
Ltl Torsten Sundblom

Fru talman! Minister Thörnroos, det finns ärenden där man skulle vilja ha
lite bättre information om nu när lagtinget ska gå hem och det kanske småningom bli ett regeringsskifte, det vet vi efter valet.
Konkret vill jag inskränka den här frågan till östra Föglö för det är där som
frågorna kommer när man träffar folk i den södra skärgården. Det är ju olika
frågor på olika platser.
Jag har tre konkreta frågor. För det första, hur går det med vägplanerna
och när kommer vägplanerna att ställas ut? Om jag har förstått det rätt så arbetar man med vägplaner på vissa delar. Det är lite svårt att få information
för när man går in på nätet och tittar på kortrutt så finns det inget nytt där.
Den andra frågan gäller miljökonsekvensbedömningens alternativ. Vilket
alternativ arbetar landskapsregeringen med som huvudspår?
Den tredje frågan tar jag upp senare.
Talmannen
Ministern har rätt att svara på en fråga om hon så önskar, för det är en fråga som ska
ställas.
Minister Veronica Thörnroos

Talman! Tack, ltl Torsten Sundblom. Östra Föglö är ett projekt där det förekommer stor samhörighet i landskapsregeringen och i lagtinget att vi ska gå
vidare med.
Landskapsregeringen har valt att dela in vägplansarbetet i två delar eftersom det ännu inte finns ett politiskt beslut om var på östra som färjfästet
ska byggas, om det ska byggas i Hastersboda eller på Källsholmen. Eftersom
vi ännu inte riktigt har alla undersökningar färdiga så för att snabba på projektet så har vi valt att inleda den första delen som är likadan oberoende om
det sedan blir Källsholmen eller Hastersboda.
Tittar man på vad miljökonsekvensbedömningen säger och vad kortruttsutredningen visar så är Hastersboda helt klart det billigaste alternativet. Det
är mycket billigare att bygga i Hastersboda än på Källsholmen.
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Ltl Torsten Sundblom

Talman! Tack för detta. Vägplanen och de här alternativen har med varandra
att göra så därför ville jag ta upp dem på samma gång.
Nu kom inte svaret om vägplanen är så långt kommen, den första delen, att
den kan ställas ut snart eller inte. Konkretisera gärna i vilket läge vägplanen
ligger för frågorna dyker upp hela tiden.
Minister Veronica Thörnroos

Tack, talman! När det gäller första delen av vägplanen så kan jag inte exakt
säga när den kommer att ställas ut. Det beror helt enkelt på att det också ingår en bro i det projektet. För tillfället är tjänsten som bro- och hamningenjör
vakant. Jag misstänker att det kan dra ut ytterligare någon månad i tid eftersom bron måste finnas med när vi ställer ut vägplanen.
Ltl Torsten Sundblom

Tack, fru talman! Då vet vi ungefär tidsplanen.
Landskapsregeringen förbereder nu en budget inför år 2016 när lagtinget
kommer tillbaka efter den 1 november. Kommer landskapsregeringen att
budgetera startpengar för det här projektet?
Minister Veronica Thörnroos

Talman! Landskapsregeringen kommer att budgetera pengar så att man kan
komma igång med bygget på östra Föglö så snabbt det låter göra sig.
Frågestunden slutar
Frågestunden är därmed avslutad. Nästa plenum hålls idag klockan 10.30.
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Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion.
Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.
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Andra behandling
2

Skyddshem för personer som har drabbats av våld i nära relationer
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 16/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 28/2014-2015)
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Först tillåts diskussion och efter det föreläggs lagförslaget för antagande.

315

Diskussion. Ingen diskussion.
Föreläggs förslaget till landskapslag om skyddshem 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

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2014 samt redogörelse över årsredovisning per 31.12.2014
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 19/2014-2015)
Landskapsrevisionens berättelse (RB 1/2014-2015)
Landskapsregeringens svar på revisionsberättelsen (RB 1/2014-2015-s)
Landskapsregeringens redogörelse (RS 2/2014-2015)
Först tillåts fortsatt diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Med anledning av att jag jämte några kollegor reserverade oss
mot finans- och näringsutskottets betänkande i denna fråga så finns det anledning att motivera varför vi gjorde så.
Till stora delar håller jag med om betänkandet. Det var ganska kortfattat
och det var en ganska snabb behandling av den effektivitetsrevision som har
gjorts av revisionen. Men det finns några delar som vi ytterligare lite vill
spetsa till och specificera.
Allmänt vill jag säga att vi finner att revisionen nu fungerar väl. Det görs
ett bra arbete i revisionen. Vi kommer alla att dra nytta av det. Det offentliga
landskapet kommer att dra nytta av att det utförs god revision.
Jag går in bara där vi har en annan åsikt än i det betänkandet som har presenterats. Vi konstaterade att när det gäller inköp av nya skärgårdsfärjor har
finans- och näringsutskottet i tidigare betänkanden sagt att man bör överväga
totalentreprenad. Det är ju också en form av offentligt-privat samarbete. Jag
pratade tidigare om OPS under frågestunden.
Det finns flera fördelar med totalentreprenad, det kan även möjligen finnas
någon nackdel också. En fördel i de upphandlingar som har gjorts i skärgårdstrafiken under de senare åren är att de driftsentreprenader som har genomförts har lett till att utomåländska rederier har skrivit kontrakt med
landskapsregeringen om att bedriva trafik. Jag har ingenting ont att säga om
de rederier som är aktuella. De gör säkert ett gott jobb. Men jag skulle föredra
om vi skulle kunna ha ett sådant upplägg som gör det möjligt och mera intressant för åländska rederier att vara med och tävla om de här uppgifterna.
Den linje som på senare tid bjöds ut på totalentreprenad, dvs. den tvärgående linjen, där vann ett åländskt rederi upphandlingen och satte in ett fartyg
på linjen. Det här talar för totalentreprenad enligt vår uppfattning.
Sedan har vi ett kommande och bestående problem med landskapets likviditet. Det hävdas att likviditeten fortfarande är god, men alla de projekt som
landskapsregeringen och lagtinget håller på att förbinda sig till kommer att
äta upp likviditeten. Det leder per automatik till lån och skuldsättning för
landskapet för att förverkliga allt. En totalentreprenad löser ju till sin del just
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likviditetsproblemet i varje fall och frågan om att låna pengar. Då läggs kapitalkostnaderna i första hand i samband med totalentreprenaden på entreprenören, även om landskapet sedan givetvis på sikt över åren får ersätta entreprenören för kapitalkostnaderna inledningsvis. Skillnaden i euro och cent
över tid behöver knappast vara så stor, men vid en totalentreprenad slipper
man den omedelbara kostnaden.
De här sakerna tycker vi för vår del att är så viktiga att vi vill ha det här alternativet med i den fortsatta beredningen.
Det bör sägas någonting om placeringen av det fartyg som landskapsregeringen preliminärt gått in för att beställa. Under utskottsbehandlingen har vi
erfarit att det inte finns någon beredning vid landskapsregeringen som säger
var ett nytt fartyg bäst lämpar sig att placeras. Då blir det närmast självklart,
åtminstone för mig, att det fortfarande finns utrymme för att diskutera andra
placeringar. Jag tycker för min del att kommande landskapsregering borde
överväga om inte den nya linjen mellan Hastersboda och Kökar kunde vara
mera lämpad för ett nybygge. Det blir en helt ny linje. Trafiken fungerar väl
fortfarande med fartyget Viggen på linjen Åva-Osnäs.
Man bör också fundera på huruvida LNG, naturgas i vätskeform, är det
mest lämpade bränslet för att driva fram ett fartyg i skärgårdstrafiken. Andra
bygger elektrifierade fartyg, åtminstone hybrider, nästan i samtliga fall när
man förnyar sin flotta. Vi bör också fundera på om inte elektriciteten skulle
vara det mest miljövänliga, mest effektiva miljömässigt både kostnadsmässigt
och på annat sätt för våra kommande satsningar i skärgårdstrafiken.
Till slut, fru talman, revisionen påpekar i sin revisionsrapport att antalet
anställda vid trafikavdelningen har stigit rätt kraftigt, vilket man kan konstatera ur tabellerna. För oss blir det närmast självklart att när man går över till
att bedriva trafik i privat regi så måste den naturliga följden vara att man kan
minska på personalstyrkan vid landskapsregeringens trafikavdelning. Det
motsatta har skett och därför vill vi poängtera att det naturliga är att minska
på personalstyrkan. Om man inte längre bedriver rederi, man låter någon annan göra det så borde det vara rimligt att man kan minska på förvaltningen.
Därför kommer vi att föra ett tillägg till omröstning med text som finns i betänkandet. Texten lyder: ”Utskottet betonar att frågan om totalentreprenad
bör utredas noggrant innan nya färjor införskaffas. Ett nytt och modernt samt
effektivt bokningssystem bör snarast införskaffas för skärgårdstrafiken. Utskottet noterar att det inte finns något beslut om var en ny färja ska placeras,
samt att det bör vara rimligt att i framtiden minska personal inom infrastrukturavdelningen i samband med privatiseringar av sjötrafiken.” Tack.
Talmannen
Uppfattade talmannen det rätt att ltl Perämaa lägger ett klämförslag, den text som ingår
i reservationen till betänkande?
Ltl Mats Perämaa

Ja, precis så.
Ltl Karl-Johan Fogelström

Fru talman! För första gången föreligger nu landskapets årsredovisning uppgjord enligt affärsbokföringsprincipen. Detta gör att man kan förstå och tillgodogöra sig det ekonomiska utfallet och den finansiella ställningen på ett
helt annat sätt än tidigare. Det är också en fördel att kommunerna och land317

skapet nu tillämpar samma redovisningsprinciper. Vi kan, då vi läser årsredovisningen, med tillfredsställelse konstatera att regeringen Gunell under
mandatperioden uppnått målsättningen att få ekonomin i balans, dvs. att intäkterna täcker kostnaderna och att kassaflödet är positivt. Likviditeten är
god och landskapet är skuldfritt. Kära liberaler, ingen ”total genomklappning” precis.
På en viktig punkt avviker dock landskapets ekonomi från det så att säga
”affärsmässiga”. Det är på intäktssidan affärsmässigheten saknas därför att
landskapet inte kan påverka avräkningsbeloppet, den s.k. klumpsumman.
Nu då hela självstyrelsesystemet är under lupp och revideras borde man
förutsättningslöst utreda och sedan överväga om det inte vore bra att vi på
Åland finansierade vår verksamhet med de skatter vi själva genererar. ”Egna
pengar i börsen” kallade ltl Barbro Sundback sin tankeskrift från år 2009
med undertexten ”Från beroende till ökad ekonomisk självstyrelse”. Den är
absolut värd att läsa på nytt. Först då, med egna pengar i börsen, skulle vi
med vår egen politik fullt ut kunna påverka och själva ansvara för våra intäkter. En sådan åtgärd skulle ge självstyrelsen stimulans och en helt ny dynamisk dimension. Att däremot överta hela beskattningen bör vi nog tänka igenom både en, två, tre, fyra eller flera gånger.
PAF-medel har under de senaste åtta åren överförts med ca 20 miljoner
per år. Under 2014 överfördes 36 miljoner varav 10 miljoner fonderades i avsikt att bygga upp en ny buffert, en utjämningsfond, för kommande behov. Vi
borde under de kommande åren överföra ytterligare 30-50 miljoner från
PAFs överstora kassa på cirka 70 miljoner till utjämningsfonden. Detta kan
göras utan att äventyra PAFs verksamhet. Vi ska betrakta vinstmedlen som
PAF genererar som en normal inkomst på samma sätt man gör både öster
och väster om oss.
Pensionsansvarsskulden som revisionen kommenterar redovisas nu särskilt och ingår inte längre i balansräkningen. Landskapet tillämpar samma
principer som staten. Pensionsansvarsskulden är inte en skuld i vanlig bemärkelse, som t.ex. ett banklån med bestämd förfallodag, utan en kalkylerad,
beräknad siffra för framtida pensionsutbetalningar. Landskapet har en pensionsfond med en täckningsgrad på nästan 50 procent, dvs. vi har fonderade
medel för hälften av den beräknade pensionsansvarsskulden, vilket är mer än
dubbelt högre täckningsgrad jämfört med motsvarande statliga och kommunala fonder i Finland. Det årliga uttagen har gjorts inom ramen för gällande
lagstiftning. Landskapet har alltså ett jämförelsevis välskött och solitt pensionsåtagande.
Det omhuldade och i debatten ofta yvigt använda begreppet ”ackumulerade underskottet” som i huvudsak består av av lagtinget godkända men av
landskapsregeringen ännu inte genomförda investeringar går nu graven.
Finans- och näringsutskottet framhåller i betänkandet vikten av att landskapet i kommande budgeter och årsredovisningar kommer med analyser
över likviditet och finansiering av reinvesteringar. dvs. nödvändigt underhåll
av befintlig infrastruktur, som alltid ska ges första prioritet och nyinvesteringar. Behoven, som lantrådet Camilla Gunell uttryckte det, är stora som ett
Mount Everest. Landskapet har inte medel att omedelbart genomföra alla investeringar som redan beslutats om. För att göra det måste landskapet låna
pengar, dvs. skuldsätta sig. Det är en politisk fråga i vilken grad det ska ske.
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Stora utmaningar väntar bakom knuten för det nya lagtinget och den nya
regeringen. Klarar man det lika bra som regeringen Gunell klarade den
gångna perioden behöver ingen oroa sig för vårt kära Åland!
Tack för mig! Jag önskar kommande lagting och regeringar allt gott! Tack.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, talman! Det är en intressant frågeställning som ltl Fogelström lyfter i sitt avslutningstal. Tack för allt under de här åren, bästa ledamoten.
Finansieringen av självstyrelsesystemet är en fråga som kommande
lagting och landskapsregering kommer att få brottas med i sina hjärnor
på ett omfattande sätt.
Inom Ålandskommittén har vi börjat diskutera frågeställningen om vi
t.ex. kan gå in för ett system där statsskatterna stannar kvar på Åland.
Med det systemskiftet sker en förändring av vår tillvaro där det första
problemet blir att säga hur stor andel av de indirekta skatterna som är
åländska. Hur kan de definieras? Hur värjer vi oss emot ett schablonsystem som vi upplever att är för osäkert? Det är en viktig aspekt. Vi ska
alla inse att det är många frågeställningar som behöver rätas ut.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Jag är medveten om att det inte är så enkelt. Det finns ju ett historiskt
material. Man kan systematiskt börja utreda och titta på det här. Det
vore väldigt väsentligt för självstyrelsen och för Åland om vi skulle
kunna finansiera verksamheten med det som vi genererar. Man måste ta
tag i detta och börja jobba på det.
Ltl Harry Jansson, replik

Jag håller helt med ltl Fogelström. På ett principiellt plan skulle det vara
ett oerhört viktigt steg att vi faktiskt får ett system där vi har vår verksamhet baserad på egna inkomster.
Vad som finns i kategorin frågetecken för vår del är om det är klokt
att vi har våra pengar men vi kan ändå inte påverka, annat än indirekt,
hur skattepolitiken utformas. Den skattepolitik som utformas i Finlands
riksdag, är det en skattepolitik som är bra för Åland? Eller finns det en
risk där man fortsättningsvis utgår ifrån den storskalighet som styr finsk
skattepolitik? Man antar skatteregler som egentligen medför att vi tappar i skattekraft istället och kanske måste kompensera med tidigare
kända åtgärder.
Ett stort tack för att ledamoten lyfte frågeställningen. Vi får fundera
vidare.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

När det gäller skattebehörigheten så är det jätteviktigt att näringslivet
och alla de som verkligen genererar skatteintäkter är med på vagnen. På
det sättet är det här inte bara politik, utan det är verklighet. Näringslivet
är inte övertygat om det vore bra för Åland att ta över beskattningsbehörigheten och grunda ett skatteverk osv. Här är det nog viktigt att lyssna
och gå ut i verkligheten för att höra vad som verkligen gäller.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Ltl Fogelström pekar på det faktum att affärsbokföringen 2014
visar ett litet plus. Alla som har varit med under utskottsbehandlingen och
som har läst bokslutet vet att detta i hög grad beror på det faktum att landskapsregeringen lyfte in ungefär 7 miljoner euro i budgeten under diverse
driftmoment och av dessa 7 miljoner är cirka 1,5-2 miljoner euro förbrukade.
Det gav detta resultat.
Ser man ur socialdemokraternas synvinkel, såsom här beskrevs, att PAFspelvinster är som vilka pengar som helst så då kan man förstås argumentera
så där. Vi tycker inte att vi har en ekonomi i balans om man har gjort sig beroende av PAF-pengar.
Sedan är det ett direkt fel att kassaflödet är positivt som ltl Fogelström säger. Så är det inte!
Det som är värre är det faktum att nu för 2015 budgeteras, enligt senaste
tilläggsbudgeten, ett underskott i affärsbokföringen på minus 12 miljoner
euro, ett dramatiskt trendbrott mot någonting sämre.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Ser man på vad som har hänt under den här perioden så har landskapet
gått från ett underskott på 30 miljoner till ett överskott, före reserveringar i bokslutet, på dryga 12 miljoner. Det är verkligheten. Sedan kom
fonderingen som drog ned den här siffran.
Jag delar absolut inte ltl Perämaas syn på PAF-pengarna. Titta vad de
gör runt omkring oss! I Sverige går de pengarna direkt in i statsbudgeten. Varför skulle vi vara annorlunda i det fallet?
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag har stor respekt för svenska politiker. Men just till den
delen tycker jag att det är fel att använda spelpengar rakt in i budgeten,
vilket i förlängningen bidrar till bekymmer för många människor. De
pengarna kan användas på ett annat sätt.
Angående skattepolitiken, ltl Sundback som är kollega till ltl Fogelström har ju sagt att de åländska skatteintäkterna ska gå in i våra egna
fickor. Jag varnar för det här förslaget om vi inte har en egen skattebehörighet. Det här betyder då att Finland ska sätta skattepolitiken och vi
ska få ta emot resultatet av det. Jag är inte beredd att gå in i detta förrän
vi efter många, många diskussioner möjligen själva kan bestämma över
skatten.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Jag sade att man ska utreda detta så att man ser hur det kan fungera.
Det har inte utretts ordentligt.
Vi kan väl tolka det som så då att om liberalerna får makten så lägger
de ner PAF, för det är skitiga pengar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Ltl Fogelström nämner pensionsåtaganden och skulder. Jag har kanske en liten annan åsikt om detta.
Revisorn påpekade i sin rapport att man borde höja inbetalningarna
från 18 procent till dryga 20 procent som man har i Finland idag. Revisorn rekommenderade också att uttaget år 2014 på 65 procent borde
ligga på 2013 års nivå, alltså något på 59 procent för att man ska kunna
finansiera pensionerna framtiden. Revisorn visade även i sin kalkyl att
pensionsåtagandena kommer att växa 20 år framåt i tiden, sedan kommer det att kulminera och gå neråt.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Om vi jämför med motsvarande system på andra håll så är vårt pensionsåtagande väldigt välskött. Vi har hög täckning och uttagen har legat
inom ramen för det som lagen tillåter. Jag kan inte se något problem
med det. Det här är en speciell typ av skuld, det är en beräknad ansvarsskuld, inte som en skuld till banken för det är något helt annat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Det är klart att det inte är en skuld som en skuld till
banken. Det är i varje fall ett åtagande som man vet att ligger på en i
framtiden och då måste man möta ”Olle i grind”. Man borde förändra
och höja inbetalningarna. Man har skött pensionsfonden helt okej, jag
har inte någon kritik mot dem. Men vi behöver alltid titta på vad motparterna i Finland och Sverige gör. Vi kan ha ett system som vi är nöjda
med. Vi måste följa upp att vi har pengar i framtiden både när det gäller
att ta ur fonden och att inbetalningarna räcker.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Det är ingenting som oroar mig faktiskt.
Apropå ”Olle i grind” så är i alla fall halva grindhålet täckt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, fru talman! Jag vill också inledningsvis tacka ltl Fogelström för
visionerna kring den ekonomiska självstyrelsen och hur vi borde utveckla den.
Jag delar uppfattningen att vi måste se till att det är vi här i salen som
tar ansvar för att vårt näringsliv mår bra och producerar skatteintäkter
som också syns i vår budget när vi ska fördela dem. Det vore ett stort
steg.
Självklart måste vi även ha möjlighet att anpassa oss efter utvecklingen och inte vara låsta i det finska skattesystemet när så sker.
Jag tänkte också göra en kort reflektion kring pensionsfonden. Hur vi
än vänder, vrider och funderar på vad som är lämplig täckningsgrad så
vet vi att ju mer vi tar ut ur pensionsfonden nu desto mera behöver någon i framtiden betala. Kommande lagting behöver ta den notan. Vi vet
att budgetbelastningen för pensionsfonden kommer att fördubblas och
ligga på cirka 20 miljoner euro om tio år från idag bara enligt dagens
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prognos utan att vi utökar uttaget. Hur ska vi förhålla oss till det här på
bästa sätt?
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Jag tycker att vi ska förhålla oss såsom vi har gjort. Vi har en stor fond.
Det kommer att minska, men under toppåren kanske man måste nalla
lite från fonden, inte vet jag, det får väl kommande regeringar ta ställning till. Vi har en ganska solid utgångspunkt för att klara av det.
Ltl Axel Jonsson, replik

Vare sig man värderar fonden eller inte så vet vi att ju mera vi tar ur
pensionsfonden i dagsläget för att täcka vara pensionskostnader så desto
mindre pengar kommer vi att ha för att betala pensionskostnaderna,
som vi vet att kommer att stiga fram till år 2036 ungefär. Det kommer
även att belasta budgeten efter 2036. Enligt prognosen kommer vi att
behöva uppta medel i budgeten fram till 2063 utöver det som vi tar ur
pensionsfonden för att betala våra pensionskostnader. Därför är det ju
klokt att hålla tillbaka uttaget ur pensionsfonden så mycket som möjligt
för att inte skicka notan till kommande generationer. Det måste vi väl
ändå vara överens om ltl Fogelström?
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Ltl Axel Jonsson får fortsätta diskussionen i nästa lagting.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! En revisionsberättelse är historia. Man har åsikter om hur
saker och ting har skötts. Jag tänker mest rikta in mig på den reservation som
jag har skrivit under.
Jag ska med några ord ytterligare beröra pensionsfonden. Utskottet skriver: ”Utskottet konstaterar för sin del att det är tillräckligt om nettofonderingen av pensionsfonden anpassas så att de beräknas täcka framtida pensionsåtagandena.” Det är kloka ord och det har jag skrivit under på.
Jag är inte kritisk men jag skulle i varje fall vilja lyfta upp det sätt som man
redovisar pensionsskulden och pensionsfonden på idag. Idag har man lyft ut
dem ur balansräkningen, vilket inte är olagligt enligt information från revisorn och höranden. Det som blir lite fel är att man försöker dölja och noterar
pensionsskulden och pensionsfonden i noter i årsbokslutet. Man hänvisar nu
till att man gör likadant i Finland. Revisorn påpekade tydligt och klart att om
man fortfarande skulle haft pensionsskulden med i balansräkningen så skulle
man haft ett negativt resultat. Om det är detta som är syftet, att man vill lyfta
att det egna kapitalet är på plus, så är det inte riktigt rätt mot ålänningarna
och allmänheten att man sätter in en not i årsbokslutet. Man borde vara ärlig
och öppen angående det förhållandet. Det här är resultatet av vårt åtagande
och det borde finnas med i balansräkningen, enligt mitt sätt att se. Jag kanske
har fel, men då är man tydlig och redovisar öppet för allmänheten om de vill
gå in i ett bokslut och se hur det förhåller sig. Det är ganska svårt när man

322

bläddrar i ett bokslut på flera hundra sidor att hitta de här noterna idag och
se hur det förhåller sig med pensionsfonden och pensionsskulden. Pensionsfonden är en sak som jag tycker att framtida landskapsregering borde fatta
beslut om att föra in i balansräkningen igen. Jag ids inte nöta mera om pensionsfonden.
Jag går över till reservationen. Jag understöder Mats Perämaas förslag att
föra in klämmen. Jag tycker att det är lite märkligt att man inte utreder alternativ före man går in för att införskaffa en ny färja. Under den här fyraårsperioden har vi försökt hitta på billigare lösningar för skärgårdstrafiken. Då
borde man åtminstone ha alternativ på totalentreprenad innan man spikar
fast en beställning på en ny färja. Jag har ingenting emot att landskapet köper
en ny färja om det visar sig vara den bästa lösningen. Men det vet man inte
idag när man inte har bjudit ut rutterna på totalentreprenad. Jag kan inte se
att det ska vara ett självändamål att landskapet ska äga fartygen. Man har
haft en viss rädsla att bolaget går i konkurs, men då finns det säkert andra
som vill hoppa in. Det har varit bra konkurrens när man har bjudit ut detta
på entreprenad. Det finns säkert större intresse om man vet att man får en totalentreprenad.
Ansvaret för fartyget, att alla är nöjda och att fartyget uppfyller kraven, de
kraven ställer man i upphandlingen. I upphandlingen ska kraven komma
fram, vad vill man ha? Man ska inte i efterhand börja konstruera något som
man inte kan få fram av entreprenören och man har missat något i själva
upphandlingen. Nog om detta.
Sedan detta evinnerliga bokningssystem, det är helt otroligt. Jag satt i lagtinget år 2003-2007. Jag kommer så väl ihåg när före detta trafikminister
Runar Karlsson sade; ”i slutet av den här perioden kommer saken att vara
löst, sedan har vi ett bokningssystem som fungerar”. Jag var sedan borta fyra
år, nu har jag varit fyra år här i lagtinget igen och vi är på samma ruta. Vi har
inte ett bokningssystem som fungerar med andra verksamheter så att man
kan boka hela rutter. Är vi speciella här på Åland eftersom vi inte får det att
fungera? Jag förstår inte. I hela världen har flyg och fartyg, som har miljoner
fler passagerare än oss, bokningssystem som fungerar och vi får inte vårt
bokningssystem att fungera. Jag köper inte alla ursäkter som har varit under
årens lopp. Det är fel någonstans. Jag har inte lösningen. Jag tycker att det är
märkligt. Det får räcka för min del.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Ltl Eklund lyfter frågan om att den framtida pensionsskulden borde vara med i balansräkningen och det kan man på ett sätt
känna sympati för. Men om man lyfter in den framtida pensionsskulden
så måste man också balansera det med den fordran som vi har på avräkningssystemet. När grunden för dagens avräkningssystem lades så fanns
pensionsansvaret med som en grund i den beräkningen. Det vill säga,
tar man med det framtida ansvaret då måste man också ta med de framtida fordringarna på de kommande årliga avräkningarna. Det projektet
finns på finansavdelningens arbetslista men har ännu inte hunnits med.
Men i något av de kommande boksluten kommer det här att redovisas.
Det kommer då att göras på ett balanserat sätt. Man kan inte bara lyfta
fram den framtida skulden, man måste också ta med den fordran som vi
har på avräkningssystemet för att det ska bli rättvist.

323

Ltl Brage Eklund, replik

Ja, det har jag förståelse för. Den här delen har varit ganska mycket diskuterad. Vi har också diskuterat i utskottet. Den där information har
aldrig kommit fram tidigare. Man har hänvisat till att i Finland gör man
den här typen av redovisning och därför har vi tagit efter. Tittar man på
pensionsansvaret och inbetalningarna så håller vi det på 18 procent, då
borde vi väl göra som i Finland där också och ha 20 procent. Ena gången
följer man efter Finland och andra inte. Den här informationen som
vicelantrådet ger nu har inte funnits framlagd tidigare.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Jag vill ytterligare framföra information om att den pensionsfond som vi har nu har utvecklats väldigt bra över åren. Vi har en
bättre täckningsgrad än vad länderna runt omkring oss har, som t.ex.
Finland, Sverige och olika samfund. De åländska pensionstagarna kan
känna en större trygghet än vad de flesta kan göra.
Dessutom har vi en sådan situation att vi tar långtifrån ut det som vi
kan ta från pensionsfonden. Vi kan ta ut upp till ¾ av pensionsansvaret
varje år, men vi ligger någonstans nere på 59-60 procent. Det finns fortfarande ett ganska stort utrymme för kommande landskapsregering att
använda sig av när behov finns.
Ltl Brage Eklund, replik

Jag känner till vad lagen säger. Man måste väl också lite ta hänsyn till
vad revisorn säger och vad han rekommenderar i det här fallet. Möjligheterna finns absolut, men om man tar ut för mycket så blir det konsekvenserna att ska betalas in mera.
Jag vidhåller att nästa landskapsregering borde titta på de här sakerna. Jag kritiserar absolut inte pensionsfonden och att den är i bra skick,
det är jag inte ute efter. Vi har pensionsfonden i bra skick i förhållande
till andra länder, det har jag aldrig bestridit. Men det finns ingenting
som säger att inte pensionsfonden kan vara ännu bättre.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Roger Slotte

Fru talman! Lite om beskattningen. Finland har betalat Åland en klumpsumma med 0,45 procent av sina inkomster. Den skatt som genereras på
Åland och betalas till staten, är den mera eller mindre än 0, 45 procent? Det
vet vi inte. Vi vet hur mycket vi betalar i statsskatt. Finansministeriet vet hur
mycket ålänningar betalar i statsskatt och där kan vi ibland få en skattegottgörelse.
De andra inkomsterna som går till staten, mervärdesskatt eller moms, så
där tycks det vara omöjligt att skilja ut hur mycket moms som genereras på
Åland så att man kunde veta vad vår verkliga skattekraft är. Detta irriterar
mig lite faktiskt.
Jag stöder ltl Karl-Johan Fogelström att man bör utreda olika saker här
och vad det kan leda till. Om klumpsumman ska bygga på 0,45 procent eller
något annat vet jag att man förhandlar om. Såsom vi har det idag är momsdelen i en grå zon, tycker jag. Tack.
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Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Under några decennier nu så har man privatiserat ganska mycket av offentlig service. Nu börjar boksluten och slutsatserna av de privatiseringarna ramla in. Många hade en föreställning om att allt som sker i privat
regi skulle bli billigare. Det var liksom motivet för privatisering. Det var ju
naturligtvis en paroll och ett slagord för dem som ville understöda privat exploatering eller privat business av offentlig service.
I Sverige har det gått otroligt långt. Det har inte resulterat i lärarkooperativ
och små lokala företag som bedriver verksamheter utan man har fått in stora
risk kapital som för ut skattepengar från Sverige via sådana här verksamheterna och placerar dessa pengar i skatteparadis. Det är inget vackert bokslut
med tanke på skattebetalarnas pengar.
När det gäller frågan om totalentreprenad så antar jag att man menar privatisering fullt ut. De som ska ge anbud på delar av skärgårdstrafiken ska
både stå för införskaffandet av lämpligt fartyg och även driva verksamheten.
Det är inte alls säkert att det blir billigare.
I Hufvudstadsbladet i söndags var det en ganska intressant analys av offentlig-privat finansiering. Ibland förvånar man sig över hur ekonomer intalar sig själv saker som är ganska ologiska egentliga.
Offentlig-privat finansiering har man haft, t.ex. ett privat bolag bygger ett
daghem och äger det och så betalar kommun av med en fast avgift. Men det
visade sig bli dyrare för kommunen i det långa loppet. Det kan förstås vara ett
sätt att momentant göra en investering som man tycker att man inte har råd
med. Det beror på två saker; för det första måste privata företag vanligtvis införskaffa dyrare kapital än det offentliga, för det andra har de privata avkastningskrav. I det här avseendet är det mera konkurrenskraftigt när det gäller
investeringar.
Det var någon som här sade att det till och med var mer fördelaktigt för
samhället om det var totalentreprenad eller privatisering. Från socialdemokraternas sida kan jag nog säga att vi inte tycker att det är något bra förslag.
Den privatisering som nu har skett av driften har för vår del gått ut på att om
detta i det långa loppet inte visar sig så ekonomiskt fördelaktigt, som det nu
initialt är, så har vi fartygen kvar i samhällets ägo och kan på olika sätt bemanna det. Man kanske kan tänka sig totalentreprenad på små sträckor där
det inte är så avgörande för trafiken som helhetssystem.
Men på södra, norra och tvärgående linjen och om man ska binda ihop trafiken på något speciellt sätt i framtiden och där det är vitalt att trafiken fungerar, så är det nog mycket viktigt att samhället och politikerna har ett avgörande inflytande på hur de ska skötas.
Om man ska ta sitt ansvar för den framtida skärgårdstrafiken ska man nog
vara försiktig med att sätta trafiken i olika privata företags händer. Det är lite
förenklade och häftiga lösningar. Om man riktigt tänker efter så har den offentligt finansierade servicen sina svagheter, men då har man också som politiker, som bär det yttersta ansvaret för de här verksamheterna, möjligheter
att påverka. Det om den saken.
Sedan diskuterades kort det här förslaget som också finns i Alec Aalto
kommittén numera. Det är inte analogt med det förslag som jag har lagt
fram; ”Egna pengar i börsen”. Många här avfärdar det på ett ganska ytligt
sätt, tycker jag.
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Vi vill ha en självständig ekonomi, vi vill också ha skattebehörighet för att
kunna påverka intäkterna. Våra kamrater på fastlandet är inte så intresserade
av frågan om egen beskattning. Det åländska näringslivet ser det närmast
som ett hot och majoriteten av befolkningen är inte heller förtjust i den tanken. Som parlamentariker måste man reagera när attityderna i frågan om
egen beskattning är så pass negativ som den är, förutom här i vissa kretsar.
För socialdemokraternas del har det här varit en svår fråga. Med tanke på välfärden så är det nuvarande systemet ändå ganska säkert. Idag är situationen i
Finland så allvarlig men vi på Åland har lyckligtvis ett annat utgångsläge. Vi
tror på möjligheterna att utveckla landskapet och vår ekonomi. Något måste
vi göra, vi kan inte bara passivt sitta och vänta på att klumpen ska växa.
Om vi ska komma vidare i diskussionen så måste vi utgå från nuvarande
läge. Vad skulle hända om de skattepengar som genereras blir kvar på Åland?
Det är klart att man inte räkna ut omsättningsskatten på penni. I sådana här
sammanhang finns det schabloner som man kan utveckla. Det här har också
utretts inom Ålandskommittén. Vi vet att det här systemet inte skulle ha varit
till någon nackdel för Åland. Men svagheten i modellen, vilket jag håller med
om, är att vi inte får möjlighet att påverka intäkterna. Därför finns en tanke i
ursprungsförslaget att vi skulle ha möjlighet att påverka skatterna, generellt
sagt, enligt den skotska modellen, några procent neråt, för uppåt kan vi redan
påverka skatten. Vi har ju rätt att ta upp mera skatt. Vi ska kunna påverka att
ha lägre skatter än i riket.
Den tredje faktorn, som man måste beakta om den här modellen ska bli intressant, är att alla dessa skyddsbestämmelser som finns i nuvarande självstyrelselag, dvs. om Åland drabbas av en naturkatastrof eller av en annan
samhällskris som gör att vi på Åland, via lagtinget och vårt framtida ekonomiska system, inte kan upprätthålla de rättigheter och det som grundlagen
förutsätter så är Finland skyldig som internationell garant för Ålands självstyrelse att komma med ekonomiskt stöd.
Modellen som jag utgår ifrån är en struktur på hur vi ska synliggöra vad
Åland är i de här skattesammanhangen.
För inte alltför länge sedan fick vi igen höra att Åland får så mycket pengar,
så mycket bidrag och så mycket landskapsandelar så att vi ska ta emot alla
asylsökanden som kommer till Finland. Det är naturligtvis otroligt okunnigt
och vulgärt sagt. Politiskt utnyttjar de som är emot Åland hela tiden den här
budgetskrivningen om klumpsumman som går via riksbudgeten till Åland.
Den här frågan kommer att komma upp i Ålandskommittén den 24:e. Det är
viktigt att partierna lite mera analyserar situationen, för det är med den här
modellen som vi kan finna någon slags samhörighet med rikets representanter.
Man kan också tänka sig att egna pengar i börsen gäller med klumpsumman som en referens under en övergångstid. Ska vi ha egen beskattning så
måste vi ju vara ett eget beskattningsområde. Det är lite så som med socialvården, vi kan liksom inte bara plocka russinen ur kakan och tro att vi kan ha
allting kvar och lämna det som kostar oss åt finnarna. Tack, fru talman.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Privatisering, ja, men man ska inte vara så naiv att man tror
att det i varje situation per automatik leder till mycket lägre kostnader,
även om jag tror att det är fullt möjligt i många sammanhang. Den situ-

326

ation vi har idag på Åland i skärgårdstrafiken är att samtliga linjer nu är
utbjudna privat. Socialdemokraterna har varit med och genomfört det,
även vad gäller totalentreprenad. Den linje som bygger ihop norra och
södra skärgården och som transporterar produkterna från fiskodlingen
och genererar de flesta arbetsplatserna i skärgården är utbjuden på totalentreprenad. Det blir svårt för socialdemokraterna att kritisera några
andra partier för den här frågan för ni har varit med och genomfört de
här sakerna.
Som jag sade i mitt anförande så tycks totalentreprenad leda till att
åländska rederier är intresserade av att vara med och bedriva sjöfart på
riktigt. Det måste man också väga in i detta.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Barbro Sundback, replik

Inte frångår vi vårt ansvar. Jag har inte en sådan där rosenröd uppfattning som ltl Perämaa tydligen har att totalentreprenad är bra i alla avseenden. Det som är bra för åländska rederier kanske inte är bra för landskapets kassa. Jag tycker att man ser mer och mer avigsidor med privatiseringen av vitala samhällsfunktioner. Om den tvärgående linjen hör
dit så kanske man borde ha tänkt på ett annat sätt? Primärt tycker jag
att både landskapsregeringen och lagtinget måste kunna ha makt att
upprätthålla trafiken på den södra och den norra linjen.
Privatisering, ja, det kan man pröva på, men att äga strukturen och
fartygen tror jag att är bra.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! I ett avtal om offentligt-privat samarbete kan det finnas hur
många hållhakar som helst på själva tonnaget. Om verksamheten upphör så har landskapsregeringen möjlighet att överta tonnaget. Efter att
avtalsperioden är slut kan man också avtala om att landskapet har möjlighet att överta tonnaget. Det finns möjlighet att undanröja hotet om att
man på en linje blir av med tonnaget i sin helhet. Det får man komma
ihåg.
Driftsentreprenad, jovisst, man kan säga att det är säkrare och att
man har tonnaget kvar. Men om vi avvecklar hela rederiverksamheten,
kompetensen på det området och inte har personal så går det inte att
starta upp trafik på nytt över en natt.
Ltl Barbro Sundback, replik

Det sista vet jag ingenting om. Är det möjligen liberalernas linje att avveckla all verksamhet vad gäller rederi och personal på trafikavdelningen? Det har inte vi intresse av, tvärtom, man borde höja kompetensen.
Man borde skapa någon slags affärsverk, myndighet eller någon annan
organisation. Inom skärgårdstrafiken har vi fullt ministerstyre och det
har vi alltid haft. Jag kommer ihåg när liberala trafikministrar förde sin
valkampanj direkt från trafikavdelningen. Jag tror inte att det finns förutsättningar för att avveckla, tvärtom, det måste utvecklas och där har vi
en ideologisk skillnad tror jag.
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När det gäller avtalen, jovisst, i teorin kan man avtala om allt möjligt.
Men vanligtvis förlorar det offentliga i sådana konflikter. De privata betalar dyrare jurister.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Ltl Sundback och jag har till vissa delar samma uppfattning. Det är ingen garanti för att det blir billigare för att man privatiserar. Men jag vill åtminstone försöka konkurrensutsätta den trafik som
sker i det offentliga idag med att begära in priser på totalentreprenad.
Då har landskapet också lättare att få en jämförelse av de verkliga kostnaderna. Nu får man den uppfattningen att ltl Sundback tror att skärgårdstrafiken drivs på billigaste och bästa sätt.
Vi vet att det finns ett stort behov av kapital för att föryngra färjeflottan. Vi har redan förslag på inköp av en ny färja. Det här kapitalet finns
inte i framtiden och då måste vi hitta en finansiering. En totalentreprenad, privatisering, är ett sätt att finansiera det på.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, den sista frågan om vem som införskaffar kapitalet så ber jag ltl
Brage Eklund läsa senaste söndagens Huvudstadsblad. Där finns en
mycket bra analys av offentlig-privat samfinansiering.
Det säger sig självt att om jag som privatperson ska satsa mina pengar
så måste jag gå till banken. Banken vet att jag är privatperson, jag är inte
ett stort offentligt samfund som under alla villkor kan betala tillbaka
mina lån och jag får sämre ränta än det offentliga. Sedan ska jag ha privat avkastning. Är det ett aktiebolag så förväntar sig mina aktieägare avkastning och det behöver samhället aldrig bry sig om. Det blir alltså dyrare i det långa loppet. Kortsiktigt kan man naturligtvis lura sig under en
mandatperiod. Vi får en ny färja medan vi kanske betalar en kvarts miljon eller någonting i året i avgift, men hur länge?
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Brage Eklund, replik

Det är klart att man egentligen inte vet vad som blir billigare förrän man
har begärt in totalentreprenad av en verksamhet.
Privata ska ha kapital, självklart, och de förväntar sig en avkastning
det är också självklart.
När företag räknar på en verksamhet inom skärgårdstrafiken så har
man hittat något som man kan tjäna pengar på eller göra billigare, annars skulle man väl antagligen inte ha räknat på det. Då måste det ju
också vara möjligt för framtida landskapsregeringar att begära in totalentreprenader för att ha jämförelser. Var är billigare och vad är dyrare?
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Jag tycker att alla ni som är privatiseringsivrare bortser från tidsfaktorn. Det är klart att om jag som privatperson vill konkurrera så ser jag ju till att det blir ett lägre pris än om det offentliga
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skulle driva trafiken. När man ger lillfingret så tar de privata naturligtvis
hela handen. Det blir svårare och svårare för det offentliga att göra den
här investeringen. Man har liksom bantat sin budget, man resonera på
ett annat sätt och man är i händerna på de privata entreprenörerna. Vad
händer? Ja, det blir dyrare och dyrare och dyrare. Så funkar ekonomin,
annars skulle man vara en dålig entreprenör. Jag kommer från en köpmannafamilj, jag tror att jag kan det här.
Ltl Igge Holmberg, replik

Tack, fru talman! Jag vill bara tacka ltl Barbro Sundback för det här anförandet. Jag håller fullständigt med henne.
Man brukar tala om vår skärgårdstrafik som skärgårdens landsvägar.
Om man får dra en parallell till Sverige, som ltl Sundback gjorde, så
skulle man istället tala om skärgårdens järnvägar. Vi har skräckexempel
i Sverige på hur just järnvägarna har blivit sämre och sämre sedan privatiseringen. Det är detta som kan hända om det blir en totalentreprenad
på alla linjer, då är det väldigt svårt att sedan få dem tillbaka.
Ltl Barbro Sundback, replik

Metaforen med skärgårdstrafikens som skärgårdens landsvägar har man
inte hört mycket under den senaste tiden. Den försvann samtidigt som
privatiseringsdebatten kom upp. Detta visar lite att det inte längre är
frågan om en rättighet som skärgårdsborna ska ha. Det indikerar att
skärgårdstrafiken kostar pengar och någon ska betala den. Resultatet
blir avgifter. Den som nyttjar den här servicen ska också betala. Det är
inte längre landskapets vägar, utan det är privatiserade skärgårdslinjer
som antagligen kommer att kosta mera och mera i framtiden.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! För att det här ska bli korrekt så måste jag ännu säga några ord.
Så här sade ltl Sundback; ”på sikt med privatisering så blir det dyrare och dyrare och dyrare.”
Under den här mandatperioden har landskapsregeringen, under ledning av
lantrådet Camilla Gunell, socialdemokraten, privatiserat åtta fartyg i skärgårdsflottan, en på totalentreprenad och åtta i driftsentreprenad. Närmare
hundra åländska arbetsplatser berördes av detta. För att jag inte ska säga för
mycket så vågar jag ändå säga att så här långt har nio av tio arbetsplatser på
de här fartygen bemannats av utom ålänningarna, icke längre skärgårdsbor.
Det är intressant att ltl Sundback här så kraftigt ifrågasätter sitt eget handlande. Tack.
Ltl Barbro Sundback, replik

Nej, ltl Perämaa, det var nog inte så jag sade. Jag sade; när anbuden
kommer när man privatiserar så är de naturligtvis lägre. Men ju mer
samhället gör sig beroende av den logik som ltl Perämaa tydligen står
för så desto svårare blir det att konkurrera med det offentliga. Resurserna finns inte kvar, då har vi privat monopol istället och det tror jag nog
att ltl Perämaa också kan förstå istället för att göra billiga partipolitiska
poäng på en mycket allvarlig diskussion.
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Jag tycker att man ser det i vår omvärld. Det blir inte billigare skolor i
Sverige, det blir andra problem som kostar samhället väldigt mycket.
Det är inte riktigt analogt med det här. Att okritiskt tro att privatisering
löser stora ekonomiska problem, det stämmer inte långsiktigt.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Man får absolut inte vara okritisk i de här frågorna. Det är
synnerligen viktigt hur man utformar ett entreprenadavtal, om det sedan gäller driftentreprenad eller totalentreprenad.
Ändå, ltl Sundback, har en regering ledd av socialdemokraten Camilla
Gunell privatiserat åtta fartyg. Gruppledare Sundback säger här idag att
kostnaderna kommer att stiga och stiga även om de primärt kan tyckas
vara lite lägre. Landskapsregeringen har mycket nogsamt påpekat nu
under senare år hur billigt det blir med privatisering. Man sparar X antal miljoner, hundratals tusen euro, men här säger ltl Sundback att det
troligen kommer att bli dyrare och dyrare. Det är ett ordentligt underkännande av den förda politiken!
Ltl Barbro Sundback, replik

Privatiseringen som har skett nu har en viss tidsrymd. Under den perioden har vi stävjat kostnadsutvecklingen som ltl Perämaa inte fick något
till stånd av utan förde över alla problem på den här regeringen.
Nästa gång det bjuds ut, det är då som det intressanta sker och inte
under den här perioden. Tvärtom, den här privatiseringen har gjort att
vi har kunnat garantera trafiken och vi har fått en ekonomi i balans.
Men detta vill inte ltl Perämaa se, utan han grinar lite illa. Er politik den
här perioden har varit att gnälla och hacka och gnälla och hacka. Ingenting positivt har ni sagt om regeringens arbete.
Nu står vi här med resultatet. Många reformer har gjorts, ekonomin
är i balans och skärgårdstrafiken drivs effektivt.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Vi står här och ltl Sundback sade att uppenbarligen var det
ett misstag med driftsprivatiseringen. Det var åtminstone bara en testballong. Vid avtalsperiodens slut ska man se om det fungerar överhuvudtaget för sedan kommer kostnaderna att stiga. Den dagen har vi inga
sjöanställda kvar här i huset och då ska man börja rekrytera sjöpersonal
på nytt.
Inte kan man ju göra sådana här testballonger med trafiken som är så
viktig för skärgården. Det var ett intressant ställningstagande, att det
här bara vara ett test. Jag tycker att socialdemokraterna borde berätta
för skärgårdsborna att det inte är säkert att privatisering ska genomföras ändå, det är lite billigare nu men det kommer att bli jättemycket dyrare sedan.
Vi har inte haft någon som helst anledning att berömma den här regeringen för den förda politiken. Den har misslyckats till stora delar, ekonomin är inte balans och budgeten visar ett underskott på 12 miljoner
för 2015.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom

Tack, fru talman! Jag hade inte tänkt blanda mig i den här diskussionen men
sedan kom uttrycket skärgårdens landsvägar upp här i ett replikskifte. Jag vill
framföra att vi i skärgårdskommunerna nog betraktar trafiken som våra
landsvägar. Sedan har avgifter införts. Mycket motvilligt accepterades avgifter för den privata biltrafiken. Vi tog det som en åtgärd att vara med och delta
i kostnaderna för skärgårdstrafiken.
Sedan kommer man vidare. Vi har protesterat mot avgifterna för lastbilstrafiken eftersom det blir tunt för skärgårdens näringsliv när man får en
mycket dyrare transport. Man försämrar konkurrensmöjligheterna, vilket i
förlängningen betyder att man drar undan mattan för skärgårdens näringsliv.
När transporterna blir dyrare så betyder det att man söker sig närmare
marknaden. Arbetsplatser försvinner och man sedan vet vilka ringeffekter
som drabbar skärgården.
Jag har några gånger försökt få minister Karlström att betrakta trafiken
och avgifterna för den tunga trafiken som en näringslivsfråga. Det har ingen
nappat riktigt på, men frågan borde ligga där. Frågan borde inte vara en ekonomifråga utan en näringslivsfråga.
När man sedan avvecklar all landskapstrafik genom privatisering så finns
det en risk när man tar bort sjöfartskompetensen från trafikavdelningen. Det
är synd att vi inte har det egna bolaget i den här frågan.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Jag kan verkligen förstå ltl första Sundbloms lite
sorgsna uttalande om begreppet skärgårdens landsvägar. Det var en bra
och jämlik politisk målsättning.
Vad tycker ltl Sundblom? Ska vi driftsprivatisera eller ska vi totalprivatisera färjorna? Är det någon skillnad med tanke på avgifter? Vid en
totalentreprenad är det ju inte bara att ta avgifter utan då ägs skärgårdstrafiken också av de privata. Vad känns tryggare för ltl Torsten Sundblom?
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Själva driftprivatiseringen är en lite märklig konstruktion. Min privata lilla tanke är att det vore bättre att ha totalentreprenad med långa kontrakt. Det kan fungera på linjer som är välavgränsade och lätta. Hur man kan överta tonnaget bör finnas med i kontraktet.
När det gäller avgifter så kan vi se på fastlandssidan. På fastlandet betalar man inte för att t.ex. åka från Korpo till Houtskär, men vi i den
åländska skärgården betalar. Ska vi använda självstyrelsen på detta vis?
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Igge Holmberg, replik

Jag håller med ltl Torsten Sundblom att det borde vara landsvägar. Jag
var lite förvånad över uttalandet att det här skulle vara en näringslivsfråga. Om transporterna i skärgården ska vara näringslivsfrågor så
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kommer osökt frågan om konkurrens. Om man skulle börja ge fördelaktiga konkurrensförutsättningar för vissa företag så får vi ett helt annat
problem och enligt EU-reglerna är detta betydligt svårare. Företagen
måste behandlas lika även om de är lite i periferin.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! En av de viktiga sakerna för samhället är att skapa
förutsättningar. Har vi ett landskap där kommunikationerna är så viktiga så ska man skapa förutsättningar. Man ska också skapa förutsättningar för näringslivet. Lastbilstrafiken ska vara avgiftsfri. Tack.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. 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.
Begärs ordet?
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag föreslår att motiveringen kompletteras med det som tidigare
lästes upp från talarstolen och som framgår i reservationen.
Ltl Brage Eklund

Jag understöder ltl Mats Perämaas förslag.
Talmannen
Ltl Mats Perämaa, understödd av ltl Brage Eklund, har föreslagit att motiveringen godkänns i den lydelse den har i ltl Mats Perämaas reservation till betänkandet.
Omröstning kommer därför att verkställas.
Den som omfattar utskottets betänkande, röstar ja; den som omfattar ltl Mats Perämaas
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 motiveringen enligt utskottets betänkande. Motiveringen är godkänd.
Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.
Plenum slutar
Nästa plenum hålls 30.10.2015 klockan 10.00. Samma dag klockan 12.00 anordnas avslutningsgudstjänst och klockan 13.00 hålls lagtingets högtidliga avslutning. Plenum är
avslutat.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 29 ledamöter är närvarande.
Lagtingsledamoten Petri Carlsson anhåller om ledighet för dagens plenum på grund av
deltagande i UBC-konferens i Gdansk. Lagtingsledamot Axel Jonsson anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av privata angelägenheter. Beviljas.
Meddelanden
Meddelas att följande till lagtinget överlämnade ärenden inte har slutbehandlats under
mandatperioden och därför förfaller.
Från arbetsåret 2011-2011: Åtgärdsmotionerna nr 2, 3 och 6- 9/2011-2012 samt lagmotion 1/2011-2012.
Från arbetsåret 2012-2013: Åtgärdsmotionen 1/2012-2013.
Från arbetsåret 2013-2014: Åtgärdsmotionerna nr 1-4 och 6-19/2013-2014.
Från arbetsåret 2014-2015: Åtgärdsmotionerna nr 1-13.

Meddelas vidare att lagtinget idag samlas i plenisalen klockan 13.00 för högtidlig avslutning av mandatperioden 2011-2015 efter det att gudstjänst hållits i St. Görans kyrka
klockan 12.00. Antecknas.
Plenum slutar
Plenum är avslutat.
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Lagtingets högtidliga avslutning den 30 oktober 2015 kl. 13.00
Talman Britt Lundberg

Välkomna till lagtingets högtidliga avslutning! Lagtinget är det åländska
samhället och självstyrelsens högsta företrädare. Lagtinget består av ledamöter som folket valt och önskat att ska leda och representera vårt samhälle och
därmed utses att företräda dem när det gäller att ta hand om våra gemensamma skattepengar och skapa regler för vårt gemensamma samhälle. Representanter med förnuft, visdom och erfarenheter som tilltalar ålänningarna.
Visdom är inget vi kan läsa oss till. Det är något vi föds med och som slår
ut i blom beroende på hur medvetna och närvarande vi är i livet. Visdomens
hav är stort och oändligt, omfattar hela existensen. Ändå är visdom inget
stort och krångligt, utan snarare litet och enkelt. Det är att vara uppmärksam
i vardagen och verkligheten.
Vi befinner oss alla, hela tiden, i visdomens hav. Frågan är bara om vi är
medvetna om det eller inte. Livet pågår ständigt både omkring oss och inne i
oss.
Krig ställer verkligheten och vardagen helt ur spel. Just nu pågår fler krig
och konflikter i världen än någonsin. Krig med mycket höga dödstal. I Nigeria
uppges människor i tusentals dödas ”som djur” som vittnen uppger. I Irak
och Syrien har IS gjort sig skyldig till brutala brott mot mänskligheten. Sedan
kriget inleddes 2011 har många hundra tusentals dödats och bara i Syrien är
över 12 miljoner på flykt.
I Ukraina har 5 000 dödats och relationerna är kyliga mellan Ryssland och
västvärlden. Konflikten har skapat stor fattigdom och befolkningen har allt
mindre resurser eftersom ekonomin kollapsat i Moskva.
I Syd Sudan började kriget 2013 och inget slut finns i sikte 50 000 människor har dödats och 2 miljoner är på flykt.
Libyen, Somalia, Kongo, Afghanistan så här kunde jag fortsätta. Flyktingkrisen har blivit så akut så nu talas det mera om hur man ska lösa flyktingkrisen än roten till flyktingkrisen, nämligen krigen som pågår. Hur ska världen
få stopp på kriget i t.ex. Syrien? Konflikten i Syrien kan inte få ett slut med
militära medel – det måste till en politisk lösning och här borde insatser göras!
Omkring 230 miljoner barn lever i länder och regioner som är berörda av
väpnade konflikter. Många används i människohandel, barn våldtas, lemlästas, rekryteras som soldater och insjuknar av Ebola smittan.
Jag hörde en rapportering om människor som kastade sina icke simkunniga barn till havs i hopp om att någon fiskare skulle hinna plocka upp dem
och ge dem ett liv. Tänk er in i den förälderns situation... Tänk att se det som
den enda slutliga vägen för sitt eget barn.
Krig tvingar folk på flykt. 60 miljoner är på flykt i världen just nu. 40 miljoner i sitt eget land, så fattiga att de omöjligt kan ägna sin tid till något annat
än att finna mat för dagen. 20 miljoner tvingas ut ur sina länder. Människor

som inget hellre skulle önska att de kunde få leva sitt liv med sina nära och
kära i en helt vanlig vardag. De tvingas lämna allt de har för att överleva. De
allra flesta flyr till sina grannländer. När det inte längre går att få hjälp i
grannlandet, när det är överfullt, så söker man sig vidare. En del söker sig
ända upp till Norden. Varje dygn kommer drygt tusen människor till Norden,
där de i respektive land får prövat om de får stanna eller inte.
Inrikesministeriet i Finland bedömer att 25 000–30 000 personer kommer att söka asyl i Finland. Statsminister Sipilä säger att Finland kommer att
kunna ta emot 10 000 av dem. Hans utgångspunkt är att flyktingarna kommer att bidra till utveckling. Vi har hittills inte berörts så mycket av flyktingströmmarna. De flesta som kommer till Finland kommer via Haparanda i
Norra Sverige. Mariehamn och Jomala har beslutat att ta emot några familjer
och flera kommuner diskuterar vad de kan göra för att hjälpa till med de familjer som får rätt att stanna i Finland. Skulle vi göra samma bedömning som
Sipilä och ta emot en andel motsvarande vår befolkning skulle det röra sig om
50 personer. 10-12 familjer totalt på Åland. Det borde Åland klara av och det
borde inte rasera vardagen för någon, tvärtom. Integration är en process som
kan ta många år men ju fler som hjälper till för att de som flyttar hit ska
känna sig trygga och börja trivas desto bättre går det. Varje samhälle bör ta
sitt ansvar utgående från sina förutsättningar att hjälpa människor i nöd. Då
blir även fördelningen av ansvaret mer rimligt. Initialt kommer det att kosta
men sköter vi det rätt så får vi ett tillskott på människor som hjälper till att
utveckla och bygga vårt samhälle. Tack vare inflyttning så ökar antalet händer som kan arbeta och hålla den åländska ekonomin igång och nya kompetenser och erfarenheter gör oss rikare. Bland den syriska befolkningen är en
stor andel mycket välutbildade. Om vi även i framtida generationer ska få åtnjuta pension så måste vi få fler människor i arbetsför ålder.
Att få tillskott från andra kulturer och länder berikar oss och utvecklar oss.
Cornelis Vreeswijk har skapat en viktig del av svensk visskatt. Filmälskare
kan tacka Collin Nutley att han valt att söka sig till Sverige.
Tjeckoslovakienfödde Herbert Felix gjorde flydde till Sverige och valde att
stanna kvar. Han är grundaren av konservjätten som de flesta av oss någon
gång har på vårt matbord. Från Tjeckoslovakien flydde också Georg Riedels
familj. Georg har komponerat ”Idas sommarvisa”. Det är väl idag kanske det
svenskaste svenska vi känner.
Vi ålänningar har också varit flyktingar. När Åland år 1714 härjades av ryssarna under Stora ofreden så flydde största delen av befolkningen till Sverige
och många blev kvar i Sverige vilket idag är betydande för våra starka band.
Så länge vi själva inte väljer var vi föds kan vi heller inte skuldbeläggas eller kriminaliseras när omständigheter gör att vi måste fly.
Det som förenar alla flyktingar är att de fått fly för sina liv. Men där slutar
likheterna.
Det finns människor som av olika orsaker tvingas till flykt, men ingen
människa är en grupp. Om det kommer trettio flyktingar till en ort är det i
själva verket inte trettio flyktingar som anländer, utan trettio enskilda individer.
Det är bara att gå till sig själv och se. De flesta människor identifierar sig
förvisso med en eller flera grupper, men om man går lite djupare kommer
man att se att man själv är en helt unik, aldrig tidigare skådad, varelse. En
helt unik individ, som inte kan placeras in i något fack.
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När man inser det om sig själv inser man samtidigt att det också gäller alla
andra människor, oavsett varifrån de kommer eller vilken livssituation de befinner sig i.
Låt oss hoppas att det snart ljusnar och att vapenskramlet tystnar åtminstone i några av konflikterna så att de får en lösning så att människorna i
världen kan bo hemma bland sina släktingar och vänner och få uppleva en
helt vanlig vardag igen.
Bästa lagtingsledamöter! Vår gemensamma mandatperiod närmar sig sitt
slut och vi har under den här perioden arbetat efter en ny både lagtings- och
arbetsordning som vi också utvärderat och förändrat i viss mån. Vi har tillsammans arbetat med drygt 100 lagframställningar, i större och mindre omfattande och inom vitt skilda områden. Även om det i valrörelserna ofta frågas efter hjärtefrågor så måste lagtingsledamöterna ha intresse och kunskap
om många olika områden – allt från trafiksäkerhet och självstyrelseutveckling till värnande om kulturarv, till sjukvård och ekonomi.
Många frågor delar politikerna och det är då allas respekt för varandras
åsikter sätts på prov. Det har hänt att vi från presidiet varit tvungna att säga
ifrån när vi bedömt att gränsen har nåtts. Detta har ett klart syfte. I tonen till
varandra, om vi kan vara artiga och sakliga och behandla varandra med stor
respekt även om vi tycker olika, så skapar vi även respekt för lagtinget. Visar
inte vi varandra respekt så kan vi inte heller förvänta oss att samhället utanför oss ska ha respekt för lagtinget. Motsatsen till respekt är politikerförakt.
Som helhet tycker jag att lagtingsperioden varit mycket givande och även
om diskussionerna går höga och åsikter bryts i lagtinget så kan man vara
goda vänner utanför. Något som är mycket både moget och respektingivande.
Även om vi är ett örike och dessutom självstyrt som långt kan besluta om
vårt eget samhälle och göra upp våra regelverk så är vi i högsta grad beroende
av vad som händer runt omkring oss. Händelser i världen påverkar oss som
Rysslands importstopp av varor från oss till EUs regelverk som i högsta grad
styr vår vardag och skapar engagemang i vårt lagting. Östersjöns miljö kan vi
inte ensamma ta ansvar för utan bygger på ett engagemang av alla. Jag är
därför glad och stolt över att lagtinget har höjt ambitionerna när det gäller
det internationella arbetet bland annat genom Östersjösamarbetet BSPC men
också inom Nordiska rådet och även inom EU. Det är inte storleken på befolkningen man representerar som avgör om man kan påverka – det är hur
mycket arbete man är beredd att lägga ner, hur goda kontakter och relationer
man har med kollegor i andra parlament och förstås hur engagerad man är.
En verkligt stor fråga under mandatperioden har varit arbetet i Ålandskommittén där Åland hittills representerats av lagtingsledamöter. I självstyrelsepolitiska nämnden har vi noga följt arbetet från åländsk sida och även
dokumenterat arbetet. Att det här arbetet är så oerhört viktigt kanske inte
alla ålänningar känner i sin vardag men självstyrelsen behöver utvecklas. Vi
måste få ett flexibelt system som ger oss redskap att möta framtida utmaningar. Alternativ till utveckling är stagnation. Det är viktigt att arbetet i
kommittén fortsätter i samma goda anda med sikte på att en ny självstyrelselag ska kunna träda i kraft 2022. Till alla er som under den här perioden lagt
ner oerhört mycket tid och möda på att jobba med i Ålandskommittén vill jag
framföra mitt varma tack!
Vi har också jobbat tillsammans för att öka jämställdheten i lagtinget på
sikt. Vi har under den här mandatperioden samlats till jämställdhetsfru-

kostar. Möten då vi har ökat våra kunskaper och utbytt erfarenheter och funderat på strategier för att förbättra jämställdheten både i vårt arbete men
också för att få en jämnare fördelning i lagtinget mellan kvinnor och män. Vi
lyckades i viss mån. Nästa lagting har något fler kvinnor än dagens men för
att nå målet om ett jämställt lagting så har vi mer arbete att jobba vidare
med.
Väljarnas dom känns inte alltid rättvis. Det är flera av lagtingsledamöterna
som inte kommer att fortsätta under nästa period. Några har valt att satsa på
annat medan en del verkligen skulle ha varit beredda att fortsätta sin aktiva
gärning. Till alla er som lämnar Ålands lagting vill jag framföra mitt djupt
kända och varma tack för många år och en lång och viktig gärning som bidragit till att bygga upp det samhälle och den självstyrelse vi har idag och den vi
kämpar för att få. Ni kommer att lämna ett stort tomrum efter er och vi förlorar en oerhört stor kompetens och erfarenhet som ni byggt upp.
Ett särskilt tack till er och avslutningsvis ett stort tack till alla lagtingsledamöter för alla eras insatser och ett gott samarbete under perioden.
Till sist vill jag alldeles särskilt tacka mina två vicetalmän Viveka Eriksson
och Roger Jansson. Det har varit oerhört givande att samarbeta med er. Jag
uppskattar mycket alla goda diskussioner och er flexibilitet. Jag har verkligen
trivts att få jobba tillsammans med er. Tack ska ni ha!
Värderade fru lantråd och ministrar! Jag vet av egen erfarenhet att det
tyngsta lasset i det parlamentariska arbetet dras av lantrådet och regeringen.
Ni har haft många komplicerade och svåra frågor att hantera. Ni har krav på
er att med mindre budgetmedel ändå upprätthålla en god samhällsservice
som de åländska medborgarna vant sig vid. Välfärden är något som vi alla
fortsatt månar om.
Parallellt med en önskan att genomföra reformer internt på Åland ska tiden räcka till att genomföra lagstiftningen så att den är anpassad efter kraven
som EU-ställer och att föra en öppen och saklig dialog med de beslutande i
Finland och tidvis även Sverige och övriga norden. Ni har även ägnat ett stort
engagemang för att göra Ålandsexemplet mera känt ute i världen.
Arbetet med den fjärde generationens självstyrelse är nu i ett mycket
spännande skede och grunderna för den kommande lagstiftningen skapas nu
med hjälp av både lagberedningskunniga och ekonomiexperter inom landskapsregeringen. Jag vet att ni från politiskt håll har lagt ner stor möda och
prioriterat hårt att skapa de bästa förutsättningarna inom den finländska regeringen för att få arbetet att bära framåt på bästa sätt.
Jag ber er fru lantråd, er ministrar samt till förvaltningens personal få
framföra min och det avgående lagtingets tack för era arbetsinsatser för samhällets utveckling och landskapets bästa.
Fru lagtingsdirektör! Till er och lagtingets personal vill jag på allas våra
vägnar framföra ett särskilt tack. Ni bistår i alla lägen lagtingets presidium
och ledamöter med era kunskaper och erfarenheter. Lagtingets arbete är som
känt strikt reglerat och det bärs upp av en kunnig personalskara med er i ledningen. Vi har alltid fått hjälp att hitta rätt i det formella regelverket. Arbetsbördan har inte minskat och tvärtom har nya utmaningar och tankar på utveckling upptagit mycket av er tid vid sidan av er huvuduppgift att sköta plenum och all formell hantering runt våra ärenden. Vi har dessutom haft
många spännande möten av republikens president, två högtidliga prinsbesök
och många ambassadörer under perioden som förstås tagit en hel del av er
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arbetstid och även krävt att ni fått utföra helt andra uppgifter än vad som
kanske är normalt i er vardag. Trots att arbetsuppgifterna är många och ska
hanteras av en förhållandevis liten personal så finns det stor arbetsglädje,
flexibilitet och villighet att alltid bistå oss ledamöter i vårt arbete. Vi uppskattar era arbetsinsatser väldigt mycket och önskar er lycka till i ert fortsatta arbete med det nya lagtinget.
Värderade Herr landshövding! Svenska språket är en av de viktigaste politiska frågorna för ålänningarna. Genom vårt språk kan vi förstå och bli förstådda. Även om vi har självstyrelse och det nationalitetsskydd som sammanhänger med vår särställning, är vi ålänningar ytterst beroende av att det
svenska språket fortsätter att ha en framtid inom morgondagens Finland.
Syftet med Ålands självstyrelse är att säkerställa Ålandsöarnas befolkning,
bevarandet av dess språk, dess kultur och dess lokala svenska traditioner. Det
slogs fast redan i Ålandsöverenskommelsen 1921 och har sedan dess utgjort
en fyrbåk i vår färd mot framtiden. En av grunderna för Ålands självstyrelse
var således att åstadkomma ett skydd för svenskan på Åland eftersom svenskan är det mindre talade nationalspråket i Finland.
Svenska språket är central i utvecklandet av ett nytt självstyrelsesystem.
Under mandatperioden har vår självstyrelse fyllt nittio år och den åländska
självstyrelsens utveckling har varit den största politiska frågan. Självstyrelsen
och det åländska samhället har under dessa 90 år genomgått många viktiga
utvecklingsfaser. Idag kan vi stolt säga att Åland är ett demokratiskt, öppet,
dynamiskt, modernt och mångkulturellt samhälle med god livskvalitet och
välfärd. För att kunna utveckla vårt samhälle och ta tillvara innovationer,
skapa nya inkomster och arbetsplatser så behöver självstyrelsesystemet förnyas. Självstyrelsen behöver kunna utvecklas efter Ålands och ålänningarnas
behov. För att Åland ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att minnas
att ett välfungerande Åland gynnar även Finland.
Herr landshövding! Låt mig även få uttrycka vår tacksamhet över det sätt
på vilket Ålandsdelegationen fungerar under ert handfasta ordförandeskap.
Delegationens roll är oerhört central när det gäller att utstaka de juridiska
gränserna för Ålands autonomi. Ålandsdelegationen har bl.a. i fråga om de
åländska ortsnamnen visat att skiljemannaorganet inte tvekar att ta ställning
även i känsliga frågor.
Från självstyrelsens sida vill vi också ta tillfället i akt att tacka för ett gott
samarbete och de intressanta diskussionerna som förs mellan presidenten
och representanterna för Åland. Vi högaktar den prestigelöshet som presidenten visade med att rätta till misstaget med att tortyrkonventionen aldrig
blivit sänd till Ålands lagting för godkännande, vilket nu är korrigerat.
Vi är också tillfreds med att en politisk lösning där Åland ingår i det nationella stödsystemet som möjliggör att Åland är självförsörjande, och kanske
även kan exportera förnyelsebar energi, har kunnat uppnås och förlitar oss på
att handslaget håller. Möjligheten ger vinster inte bara till vår miljö, utan ger
även gott anseende för både Finland och Åland. Ålands stora andel förnyelsebar energi kunde vara ett bra exempel att visa upp inom Europeiska unionen,
något som hela Finland skulle ha nytta av och kunna känna stolthet över och
visa upp i olika sammanhang.
Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Från åländsk sida är vi beredda att vi finna vägar där Åland också kunde bidra till Finland. Där vi
kunde finna samarbeten där båda kan dra nytta. Ett exempel kunde vara att

använda Åland som försöksområde inom energipolitiken. Åland är avgränsat
och litet och kunde därför vara optimalt för försök och studier. Vi vill också
gärna diskutera och ge förslag på hur Finland också kan dra nytta av Åland.
Att hjälpas åt är särskilt viktigt när det är krassa ekonomiska tider.
Herr landshövding! Jag uppskattar mycket det intresse ni visar självstyrelsen och för att ni alltid tjänstvilligt ställer upp när det finns behov av att diskutera frågor ur olika synvinklar. Ni bidrar alltid både med era erfarenheter
och era kontakter. Jag vill också lyfta fram den gästfrihet ni erbjuder och den
tillgång ni är när ni ställer upp för våra gäster som besöker landskapet. Jag
högaktar att ni som man i ledande ställning tydligt och ofta lyfter jämställdhetsfrågorna.
Ni har ett viktigt uppdrag när det gäller att främja goda relationer mellan
självstyrelsen och statsmakten, något som ni genom er erfarenhet har de
bästa förutsättningar att lyckas med. Vi är mycket nöjda med att ni herr
landshövding kommer att finnas med som vår landshövding även under lagtingets nästa mandatperiod.
Jag ber er framföra vår hälsning till republikens president för det genuina
intresse han visar för Åland. Presidenten har verkligen vunnit ålänningarnas
respekt och värme genom sina besök på Åland. Jag vill också uttrycka vår
uppskattning för den konstruktivitet och välvilja han visat och för de viktiga
diskussioner vi har fört.
Jag ber Er även framföra lagtingets hälsning till riksdagen samt regeringen
och dess förvaltning och även till er personal vid statens ämbetsverk som ger
god service till ålänningarna.
Herr landshövding! Jag ber er avsluta denna lagtingsperiod.
Herr landshövdingen

Värderade fru talman, värderade lagtingsledamöter! En arbetsdryg och framförallt i ekonomiskt hänseende mycket krävande mandatperiod är till ända.
Under de gångna fyra åren har lagtinget, i och för lagstiftningskontroll, tillställt justitieministeriet och Ålandsdelegationen mer än 200 beslut över antagna landskapslagar. I drygt 10 fall har republikens president funnit sig föranledd att inlägga veto, på grund av att lagtinget till någon del överskridit sin
lagstiftningsbehörighet. Det är fortsättningsvis felaktiga delegeringsbestämmelser som utgör den huvudsakliga orsaken och endast i något enstaka fall
har landskapslagen innehållit någon eller några bestämmelser som överträtt
behörighetsfördelningen och därför blivit fällda i samband med utövandet av
lagstiftningskontrollen.
Ett måhända mera allvarligt problem är att såväl Ålandsdelegationen som
Högsta domstolen har ansetts sig nödsakade att i flera utlåtanden över antagna landskapslagar framhålla att det i dessa ingår bestämmelser som är
vaga och kan leda till oklarhet vid tillämpningen på olika nivåer och också
medföra risk för administrativa komplikationer. Bestämmelserna har bedömts betänkliga med hänsyn till den enskildes rättsskydd och ansetts innebära en sådan oklarhet vid regleringen som inte är förenlig med god lagstiftning. Bestämmelserna har ändå inte formellt ansetts utgöra en sådan överträdelse av lagstiftningsbehörigheten som skulle påkalla ett fällande av dem,
men självklart är det viktigt att all lagstiftning är så entydig och klar som möjligt, och att den inte lämnar utrymme för oklarheter som i förlängningen
äventyrar den enskildes rättsskydd.
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Fru talman! Statsrådet tillsatte den 19 september 2013 en kommitté under
ledning av president Tarja Halonen och med parlamentariska medlemmar
från såväl riket som Åland, med uppdrag att utarbeta ett förslag till en modernisering av självstyrelsesystemet och självstyrelselagen för Åland.
Kommittén ålades att inom år 2014 färdigställa ett delbetänkande med förslag till riktlinjer för det fortsatta lagstiftningsarbetet samt att sedan färdigställa ett slutbetänkande i form av en regeringens proposition senast den 30
april 2017. Delbetänkandet överlämnades den 28 januari i år och ger goda
förhoppningar inför det fortsatta arbetet.
Det är inte någon större hemlighet att detta stora steg som siktar mot en
utveckling av självstyrelsen – ett skapande av den fjärde självstyrelselagen –
inte skulle ha varit möjligt utan det gedigna arbete som utfördes på ”hemmaplan” av den parlamentariska kommitté, under ledning av lagtingsledamot
Gunnar Jansson, som tillsattes av Ålands landskapsregering i maj 2010 och
som överlämnade sitt betänkande i slutet av oktober samma år.
Det nu avgående lagtinget har således på ett föredömligt sätt lagt grunden
för en modernisering och utveckling av det åländska självstyrelsesystemet.
Det är en värdefull stafettpinne som överlämnas till det nyvalda lagtinget att
förvalta och att möjligast väl försöka processa i hamn tillsammans med
statsmakten.
De ekonomiska realiteterna har även de varit en stor utmaning för det avgående lagtinget. Överföringarna från staten till självstyrelsen har i och för
sig vuxit, vad gäller det så kallade avräkningsbeloppet – klumpsumman –
från cirka 195 miljoner euro år 2011 till beräknade cirka 220 miljoner euro för
innevarande år. Skattegottgörelsen och återföringen av lotteriskatten och
apoteksavgifter varierar från år till år i intervallet 15 till 20 miljoner euro.
Med andra ord har överföringarna från staten till självstyrelsen i och för
sig ökat med cirka 25 miljoner euro vid en jämförelse mellan år 2011 och innevarande år. Samtidigt har landskapet och självstyrelseorganen under de
gångna fyra åren ställts inför en mängd kostnadskrävande investeringar och
en väsentligen förändrad samhällsstruktur, med en föråldrande befolkning
och ständigt växande utmaningar inom bland annat hälso- och sjukvården
och den sociala sektorn, samt även överföringar till de åländska kommunerna
räknat från år 2013 för att säkra deras ekonomiska möjligheter att upprätthålla välfungerande kommunala åligganden gentemot kommuninvånarna.
Ur landskapets bokslut för åren 2011 till 2014 kan utläsas att intäkterna
under åren 2013 och 2014, i motsats till åren 2011 och 2012, översteg kostnaderna, men att budgeten för år 2015 pekar på ett märkbart underskott, som i
sig skulle indikera om att nästa lagting tvingas ärva en stor utmaning gällande landskapets finanser. Nämnas bör ändå att landskapets ekonomi, jämfört med statsmaktens synnerligen skuldtyngda finanser, inte belastas av
upplåning och att landskapets likviditet – pengar i kassan – var cirka 56 miljoner euro den sista augusti i år, jämfört med 62 miljoner då det avgående
lagtinget inledde sin mandatperiod. Orsaken till den goda likviditeten i förhållande till det budgeterade underskottet beror förstås främst på uteblivna
och framflyttade investeringar och projekt. Verkligheten är ändå den att det
avgående lagtinget har anledning att känna att de på ett ansvarsfullt sätt har
handhaft också denna viktiga uppgift, särskilt då man beaktar de krassa realiteterna, såsom den haltande nationella ekonomin som ofrånkomligt, såväl direkt som indirekt, påverkar också den åländska ekonomin, samt de ständigt

växande kraven på den offentliga sektorns tjänster gentemot allmänheten och
de åländska kommunerna.
Den nedgång i den globala ekonomin som tog sin början år 2008 och som
bland annat Finland har stagnerat i, har självklart även den försvårat för lagtinget att leva upp till självstyrelselagens krav om att lagtinget ska trygga
minst samma sociala förmåner för den åländska befolkningen, jämfört med
landet i övrigt.
Men ändå, då man betraktar den åländska verkligheten, ser vi att de
åländska självstyrelseorganen, under ledning av lagtinget, har förmått erbjuda den åländska befolkningen en fortsatt god omsorg och omvårdnad, omfattande och gedigna utbildningsmöjligheter, en välfungerande social service,
en högklassig hälso- och sjukvård samt annan viktig samhällsservice och
goda kommunikationer. En trygg åländsk välfärdsmodell, som vi lite lättvindigt tar för given, samtidigt som motsvarande modeller i vår omvärld tenderar att kollapsa.
Fru talman! Även inom statens offentliga sektor på Åland har det försämrade ekonomiska läget satt sina spår. Antalet anställda inom den samlade
statsförvaltningen på Åland har fortsatt att minska. Det oaktat har de statliga
verksamheterna på Åland som målsättning att fortsatt tillhandahålla en så
god service som möjligt gentemot den åländska allmänheten. Via nya sätt att
arbeta och tack vare tekniska lösningar har nedgången i de personella resurserna långt kunnat kompenseras. Sjöbevakningen på Åland är ett gott exempel på hur man genom den nya generationens patrullbåtar kan sköta en stor
del av de tidigare stationära uppgifterna i samband med sjöpatrullering, och
därmed i förlängningen utföra samma arbetsuppgifter med mindre personal.
Trots de nämnda kraven om besparingar och minskade resurser har jag
som landshövding också under de gångna fyra åren med tacksamhet kunnat
notera en ständigt god vilja och beredskap inom självstyrelseorganen att
medverka i våra gemensamma organ och projekt, vilka möjliggör för landskapets och statens myndigheter på Åland att tillsammans arbeta till förmån
för Åland och den åländska befolkningen, samt för självstyrelsen och självstyrelsens fortsatta utveckling.
Värderade fru talman, värderade lagtingsledamöter! Ni har under de
gångna fyra åren utfört ett uppoffrande och konstruktivt politiskt arbete till
förmån för Åland och dess befolkning, ett arbete som på olika sätt och inom
olika områden har främjat och utvecklat det åländska samhället. Som landshövding har jag haft förmånen att i varierande sammanhang få arbeta tillsammans med Er och det har åtminstone för mig varit ett berikande samarbete, för vilket jag nu framför mitt ärliga tack. Jag vill också tacka för den välvilja och det förtroende ni visade genom att möjliggöra för mig att fortsatt få
verka som landshövding på Åland. Jag tillönskar Er som nu lämnar lagtingsarbetet en god fortsättning i Era kommande värv.
Med hänvisning till självstyrelselagens bestämmelser har republikens president Sauli Niinistö uppdragit åt mig att idag förrätta avslutningen av Ålands
lagtings nu tilländalupna valperiod. Samtidigt har presidenten ombett mig att
på hans vägnar till talmannen Britt Lundberg samt till vicetalmännen Viveka
Eriksson och Roger Jansson framföra de bästa hälsningar och tacka för en
angenäm samverkan vid åländska sammanhang under det gångna året.
Härmed förklarar jag på republikens presidents vägnar Ålands lagtings arbetsår 2014-2015 avslutat och valperioden 2011-2015 tillända.
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Vtm Viveka Eriksson

Värderade fru talman! En mandatperiod går fort, det känns som det var alldeles nyss som den då nyvalda talmanstrion svor eden första gången. Framför det nyvalda lagtinget låg då en hel räcka med oskrivna blad som vi tillsammans skulle fylla med betydelsefullt innehåll. Plötsligt står vi nu inför den
allra sista programpunkten på vår period, nämligen fösta vicetalmannens hedersuppdrag att tacka talmannen för utfört arbete.
Även om tiden känns kort har mycket hänt under våra fyra år tillsammans.
Vår uppgift är att ta tillvara ålänningarnas intressen, att bygga ett tryggt
samhälle som gynnar en positiv utveckling. Och vi har burit vårt ansvar, vi
har fört samhällsutvecklingen vidare med reformer och lagar. V har fördelat
budgetmedel för att hålla samhället igång och samhällsservicen i skick.
Den här lagtingsavslutningen överskuggas av det fruktansvärda som sker i
världen, där många människor är på flykt och söker en fristad från krig, våld
och terror. Med sorg följer vi händelseutvecklingen, känner oss maktlösa inför den förtvivlan som förmedlas oss via olika kanaler. Det som ändå känns
bra är att detta lagtings partier samfällt deklarerat att Åland ska sträcka ut en
hand och hjälpa så gott vi kan och förhoppningsvis på så sätt bidra till att
människor i nöd ska få ett tryggt hem här på Åland.
Vi har nu en mandatperiod bakom oss där den nya lagtings- och arbetsordningen tillämpats. Det har fungerat bra i det stora hela, men för att ytterligare förfina systemen har vi tillsammans utvärderat och förändrat regelverket som styr lagtingets arbete. Vi har nu också några års erfarenhet av vårt
nya system av revision, också här finns anledning att ytterligare förfina lagtingets arbetssätt att hantera en av lagtingets huvuduppgifter, nämligen att
granska den verkställande makten.
Ni har som talman varit aktivt pådrivande för att genomföra reformarbetet, som också innefattar det nya systemet med en arvodeskommission.
Arbetet för att utveckla digitaliseringen av lagtingets arbete har fortgått
och tagit rejäla kliv framåt. En viktig del i det arbetet är att förenkla kansliets
arbetssätt, underlätta ledamöternas arbeten och skapa bra system för att
ålänningarna på ett enkelt sätt ska kunna ta del av lagtingets debatter och arbete.
Reformarbetet för att modernisera självstyrelsesystemet och utformandet
av demilitariserings- och neutraliseringspolicyn har legat på självstyrelsepolitiska nämndens bord. Under er ledning har båda dessa ärenden hanterats och
förts vidare till konkretisering.
Ni har som talman på ett verkligt föredömligt sätt lyft upp frågan om jämställdhet i vårt arbete och också hur vårt parlament ska få en mer jämställd
representation. Det nyvalda lagtinget har något större kvinnorepresentation,
tio av trettio invalda ledamöter är kvinnor. Vi ligger trots det fortfarande dåligt till i jämförelse med andra parlament. Så här finns en stafettpinne att
lämna över till kommande talman och kommande lagting.
Fru talman! Ni är en ambitiös person vilket också har avspeglats i ert arbete som talman. Många uppdrag har fört er till olika delar av norden och
Europa, ni har hållit fanan högt i Calre samarbetet och ni har deltagit på nordisk nivå i olika sammanhang. Ert värdskap för våra inresta gäster har varit
fyllt av värme och omtanke. Vi har haft ett fint samarbete i vårt presidium och
jag vill också passa på att tacka er alla, fru talman, vicetalman Roger Jansson
och lagtingsdirektören Susanne Eriksson för trevlig samvaro, för att det gått

lätt att enas om hur procedurer ska skötas och hur vi på bästa sätt fört arbetet
vidare för parlamentets och det åländska samhällets bästa.
Fru talman! På hela lagtingets vägnar; ett stort och varmt tack för ert arbete och ert engagemang under er tid som talman!
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