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Plenum börjar
Ålderstalman Bert Häggblom
Enligt 1 § i arbetsordningen ska den ledamot som längst har innehaft ett uppdrag som
ledamot av lagtinget ta talmannens plats. Med anledning av detta har jag intagit talmannens plats och under min ledning förrättas nu valet av en talman samt därefter var
för sig val av en första och en andra vicetalman.
Upprop. 29 lagtingsledamöter är närvarande.
Lagtingsledamoten Axel Jonsson anhåller om befrielse från deltagande i plenum på
grund av privata angelägenheter. Beviljas.
Föredras
1

Talmansval
Val av talman V 1/2015-2016
Valet av talman och två vicetalmän förrättas enligt arbetsordningens 92 §, som föreskriver att val av en enda person sker på så sätt att varje ledamot antecknar sin kandidat på
en blank valsedel. Den som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras
vald. Uppnås inte en sådan röstövervikt förrättas ett nytt val mellan de två som vid den
andra omröstningen har nått det högsta röstetalet. Vid denna omröstning förklaras den
som har fått de flesta rösterna vald och om det uppkommer lika röstetal avgör lotten.
Först förrättas valet av lagtingets talman. Valsedlar finns utdelade till alla lagtingsledamöter. Jag uppmanar ledamöterna att tydligt anteckna namnet på sin kandidat på valsedeln, både förnamn och efternamn.
Valsedlarna avlämnas efter upprop. Konstateras att valurnan är tom.
Upprop.
Jag ber lagtingsledamöterna Viveka Eriksson och Roger Höglund att biträda vid rösträkningen.
29 röstsedlar är inlämnade.
Rösträkningen har visat att 25 röster har avgivits för lagtingsledamoten Gun-Mari
Lindholm, 3 röster för lagtingsledamoten Britt Lundberg och 1 röst för lagtingsledamoten Viveka Eriksson.
Eftersom lagtingsledamoten Gun-Mari Lindholm har fått mer än hälften av de avgivna
rösterna, förklaras hon härmed vald till lagtingets talman för arbetsåret 2015-2016.
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Val av första vicetalman
Nu förrättas ett val av en första vicetalman. Valet sker på samma sätt och i samma ordning som valet av talman. Jag ber lagtingsledamöterna att skriva sin kandidats namn på
den utdelade valsedeln. Valsedlarna avlämnas efter upprop. Valurnan konstateras vara
tom.
Upprop.
Jag ber lagtingsledamöterna Katrin Sjögren och Tage Silander att biträda vid rösträkningen.
29 röstsedlar är inlämnade.
Rösträkningen har visat att lagtingsledamoten Britt Lundberg har fått 28 röster och lagtingsledamoten Viveka Eriksson har fått 1 röst.
Eftersom lagtingsledamot Britt Lundberg har fått mer än hälften av de avgivna rösterna
förklaras hon vald till lagtingets förste vicetalman för arbetsåret 2015-2016.
Val av andra vicetalman
Slutligen förrättas ett val av en andra vicetalman på samma sätt som de tidigare förrättade valen. Jag uppmanar lagtingsledamöterna att skriva sin kandidats namn på den
utdelade valsedeln. Valsedlarna avlämnas efter upprop. Valurnan konstateras vara tom.
Upprop.
Jag ber första vicetalman Britt Lundberg och lagtingsledamoten Tony Asumaa att biträda vid rösträkningen.
29 röstsedlar är inlämnade.
Rösträkningen har visat att 26 röster har avgivits för lagtingsledamoten Viveka Eriksson medan 1 röst har avgivits för lagtingsledamoten Petri Carlsson och 2 blanka sedlar
har avgetts.
Eftersom lagtingsledamoten Viveka Eriksson har fått mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras hon härmed vald till lagtingets andra vicetalman för arbetsåret 20152016.
Ålderstalman Bert Häggblom
Jag uppmanar nu talmannen och de båda vicetalmännen att inför lagtinget avge den
högtidliga försäkran enligt 10 § i arbetsordningen.
Talman Gun-Mari Lindholm
Jag, Gun-Mari Lindholm, försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt som enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkommer Åland och
dess befolkning.
Första vicetalman Britt Lundberg
Jag, Britt Lundberg, försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska upprätthålla
den rätt som enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning.
Andra vicetalman Viveka Eriksson
Herr ålderstalman, värderade lagtingsledamöter! Jag, Viveka Eriksson, försäkrar att jag
som talman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt som enligt självstyrelselagen
och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning.
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Ålderstalman Bert Häggblom
Mitt uppdrag som ålderstalman är härmed fullgjort. Jag ber den nyvalda talmannen
motta talmansklubban och överta ledningen av förhandlingarna.
Mitt uppdrag som ålderstalman är härmed fullgjort. Jag ber den nyvalda talmannen
motta talmansklubban och överta ledningen av förhandlingarna.
Talman Gun-Mari Lindholm
Ett meddelande om valet av talman och vicetalmän kommer att sändas till landshövdingen och landskapsregeringen enligt arbetsordningens 10 §.
En gudstjänst med anledning av lagtingets öppnande hålls idag kl. 13.00 i S:t Görans
kyrka. Lagtingsledamöterna samlas utanför lagtingshuset kl. 12.45 för procession till
kyrkan.
Öppningshögtidligheten äger rum idag kl. 14.00 i lagtingets plenisal, då landshövdingen
förklarar lagtinget öppnat.
Plenum slutar
Lagtingets nästa plenum hålls idag klockan 15.30. Plenum är avslutat.
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Lagtingets högtidliga öppning den 2 november 2015 kl. 14.00
Landshövding Peter Lindbäck

Värderade fru talman, värderade ledamöter av Ålands lagting! Republikens
president Sauli Niinistö har med hänvisning till 14 § i självstyrelselagen förordnat mig att såsom landshövding förrätta öppnandet av Ålands lagting för
arbetsåret 2015-16.
En i många avseende krävande lagtingsperiod är till ända. År som långt har
färgats av händelser i vår omvärld som har förändrat vår tro och förlitan om
stabilitet till en känsla av oro inför morgondagen. Även om det mesta på
Åland fortsättningsvis känns tryggt har verkligheten i vår omvärld börjat
krypa allt närmare och även vi måste vara förberedda på krävande utmaningar och förändringar.
Inte sedan andra världskriget har Europa upplevt så omfattande flyktingströmmar som för närvarande. Människor som mot sin vilja tvingas fly från
sina hemländer på grund av svält och till följd av meningslöst våld och krig.
Människor som flyr, inte till en bättre värld, utan för att undgå döden.
Det åländska samhället har genom åren visat en öppenhet och en vilja att
axla sin del i mottagandet av flyktingar, och också nu tycks den allmänna
opinionen på Åland vara att vi skall bära vår del av ansvaret, och det känns
bra.
Fru talman! Det nyvalda lagtinget har också andra krävande utmaningar
framför sig. Trots de försämrade ekonomiska realiteterna är samhällets förväntningar på den offentliga sektorn – som alltid – ständigt växande. En
omöjlig ekvation som kommer att tvinga självstyrelsens politiker att våga
göra smärtsamma prioriteringar.
För innevarande år har landskapet budgeterat med ett underskott om
drygt 12 miljoner euro, men tack vare en god likviditet i landskapets kassa,
som främst beror på uteblivna och framflyttade investeringar samt andra buffertar i budgeten, kommer inte landskapet att behöva uppta några lån under
innevarande år och knappast heller nästa år, men det finns ändå all anledning att inse den krassa realiteten att riktningen går mot ett alltmer växande
underskott i landskapets finanser, en oroande trend som förstås måste brytas.
Det är i detta sammanhang viktigt att hålla i minnet att de ekonomiska
överföringarna från statsmakten till självstyrelsen har ökat med i snitt cirka
10 miljoner per år under de senaste 5 åren, så problemets kärna ligger inte i
självstyrelsens nuvarande ekonomiska system med ett årligt avräkningsbelopp och en skattegottgörelse, utan snarare i den kostnadsutveckling som blivit alltmer svårhanterlig för självstyrelseorganen.
Fru talman! Glädjande är att det bland den åländska befolkningen tycks
finnas en fortsatt stark vilja att aktivt delta i det politiska livet, trots att det
sällan är någon dans på rosor att vara aktiv politiker då de yttre förutsättningarna är såväl karga som krävande.

Inför lagtingsvalet kandiderade hela 254 personer, motsvarande cirka 1,5
% av den röstberättigade befolkningen på Åland. Lite mindre glädjande är
förstås att endast ca 40 % av kandidaterna var kvinnor. I kommunalvalet
kandiderade 554 personer och också i det fallet var cirka 40 % kvinnor.
Mot den bakgrunden och trots att endast 10 av de valda lagtingsledamöterna är kvinnor, är det mycket som talar för att den åländska befolkningen
även denna gång har fått ett representativt och kunnigt lagting, som torde ha
de bästa förutsättningar att ta sig an uppgiften att lotsa Åland i rätt riktning
under de kommande, mycket krävande fyra åren.
Förutom de stora utmaningar som jag nämnde i inledningen gällande det
instabila läget i vår omvärld och landskapets ekonomiska realiteter, har lagtinget också fått axla ansvaret för att reformen av det åländska självstyrelsesystemet så framgångsrikt som möjligt kan ros i hamn. Man har i och för sig
erhållit ett väl genomarbetat delbetänkande att lägga till grund för det fortsatta arbetet och den avslutande fasen, men det finns onekligen många svåra
vägval och svårlösta hinder att forcera innan man förhoppningsvis når i mål
på utsatt tid under år 2017.
Fru talman! Det finns mycket som pekar på att såväl det formaliserade som
det mera informella samarbetet mellan självstyrelsens och statens myndigheter på Åland kommer att ställas inför stora utmaningar under de kommande åren. Redan under de gångna åren har det visat sig att vårt landskap
har ställts inför situationer där en samverkan och ett samarbete är nödvändigt, även med medverkan från organisationer inom den så kallade tredje
sektorn.
I egenskap av landshövding och statsmaktens högsta företrädare på Åland
kan jag lova att statsförvaltningen på Åland för sin del har som grundinställning att inom ramarna för det möjliga medverka till att främja varje form av
samarbete som kan gagna Åland.
Värderade fru talman, värderade lagtingsledamöter! Republikens president Sauli Niinistö har särskilt bett mig att till det avgående presidiet överbringa sina bästa hälsningar och tacka för en angenäm samverkan under det
gångna året, samt att till det talmanspresidium som under det kommande
året leder lagtingets arbete, framföra de bästa lyckönskningar i arbetet, till
fromma för befolkningen på Åland.
På Republikens presidents vägnar förklarar jag härmed lagtingets arbetsår
2015-2016 öppnat.
Talman Gun-Mari Lindholm

"Men här står jag fortfarande vid havet och tittar på hur vattenytan lätt krusar sig. Fortfarande är det helt tyst när det slår mig att detta vatten delar jag
med människorna där borta. I samma kalla vatten jag nu doppar fingrarna i
faller människor ur flyktingbåtar och drunknar. Samma vind som så mjukt
smeker min kind har blåst på tomma gator i områden där människor inte
längre kan bo. Samma sol som glittrar så vackert lyser också över slagfält där
män skjuter desperat omkring sig och i samma luft som jag andas in drar någon sitt sista andetag. En av människorna där borta hade kunnat vara jag.
Vi bor på den här jorden tillsammans och vi är så mycket närmare
varandra än vad vi tror. Religion, utseende och språk kanske skiljer oss åt
men det finns så mycket som förenar oss. Låt oss hjälpa varandra".
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Så insiktsfullt skriver Michaela Thalén. Hon vann årets kolumntävling
Argh.
Jag önskar att alla kan ha hennes ord med sig när beslut skall fattas. Jag
hoppas att vi på Åland ska visa världen tolerans och medmänsklighet och att
en humanistisk värdegrund ska prägla våra beslut.
Herr landshövding! Näringslivet på Åland har en annan bas än övriga Finland vilket gör att vårt näringsliv går något bättre och har en mer positiv tillväxt än den mer bleka tillväxten vi ser i Finland generellt. Det betyder oaktat
att vi har en tuff framtid framför oss. Nu gäller det att alla inser realiteten och
kan arbeta tillsammans. Att få närproducerad samhällsservice så som barnomsorg, utbildning och äldreomsorg är en förutsättning för att vi ska känna
oss trygga i vårt samhälle samtidigt som det även gör att hela Åland blir attraktivt. Om inkomsterna minskar måste utgifterna också minska vilket ställer krav på oss som beslutsfattare. Vi måste prioritera. Vi måste vara kreativa
och hjälpas åt. Vi måste se oss som ålänningar. Jag hoppas innerligt att alla
har som utgångspunkt att såväl skärgård som landsbygd ska ha kvar sina levnadsbetingelser. Därtill vill jag uppmärksamma centralorten Mariehamns betydelse för tillväxt och framgång för hela samhället.
Ett rikligt kulturutbud lockar kreativa människor till sig och mångkulturella miljöer skapar dynamik.
Herr landshövding! Den här mandatperioden kommer att vara avgörande
för hur vidsträckt lagstiftningsbehörighet vi kommer att ha för lång tid
framåt. Kommer vi att mötas av respekt och förståelse för autonomins strävan att ha en för morgondagens krav anpassad och modern behörighet? Jag
vill tro att finländska beslutsfattare inte glömt sin historia och strävanden
under rättskampens år.
Statsmakten har ett ansvar och en skyldighet att tillse att relationerna mellan självstyrelsen och statsmakten sker på svenska och där har ni Herr landshövding ett värdefullt arbete att tillse att så sker. Vi vet att ni redan är en tillgång i det viktiga arbetet.
Från självstyrelsens sida vill vi också ta tillfället i akt att framföra vår hälsning till Republikens president.
Jag ber Er framföra lagtingets hälsning till riksdagen samt statsrådet och
dess medlemmar och även till er personal vid statens ämbetsverk som även
de ger god service till ålänningarna.
Bästa lagtingskollegor! Valet är över! Gratulerar till era lagtingsuppdrag!
Att vara demokratins bärare är det finaste men också det mest ansvarsfulla
uppdrag man kan ha. Flera erfarna politiker är kvar och nya har tillkommit.
Det är en blandning som bådar gott.
Antalet invalda kvinnor har ökat och det är glädjande men är långt ifrån
godkänt. Vi har alla ett ansvar att arbeta för att öka antalet kvinnor i lagtinget. Tillsammans ska vi stärka demokratin och öka jämställdheten. Arbetet
börjar nu!
Våra främsta uppgifter är att stifta landskapslagar, att fatta budgetbeslut
och att handlägga internationella fördrag och EU-ärenden. Då lagtinget givit
bort sin lagstiftande makt till EU och där lagtinget inte har inflytande bör
Självstyrelsepolitiska nämnden ta en aktivare roll när det gäller information
om kommande EU ärenden. Tillsammans med regeringen ska vi stärka externpolitiken.

Vi har många utmaningar framför oss. En hållbar ekonomi, vårt svenska
språk, kompetensförsörjningen, tillväxten i näringslivet är bara en del. Till
vår uppgift hör att sätta olika andra politikområden på agendan så som t.ex.
våld i hemmet och människohandel.
Jag vill ändå uppmana er alla att ha i minnet just det som gjorde att ni
ställde upp i valet. Den viljan och drivkraften, den kreativiteten och modet. Vi
behöver den nu.
Under året kommer vi att flytta på oss, ut ur det här huset medan det renoveras och moderniseras. Var vår tillfälliga arbetsplats kommer att vara är
ännu inte bestämt. Det kommer säkert att sätta vår förmåga till flexibilitet på
prov. Med förståelse och överseende med situationen går det säkert bra.
Jag hoppas att vi ska visa varandra respekt och samarbetsförmåga. Jag
önskar er alla arbetsglädje och framgång i ert arbete.
Ärade fru lantråd, bästa ministrar! Det här är alltid en speciell tid vart
fjärde år. Det har varit val, lagtingsgrupperna förändras, nya konstellationer
uppstår och regeringsförhandlingar pågår. Att då samtidigt med samma engagemang sköta arbetet i regeringen är krävande - men viktigt för Åland. Det
finns hela tiden både stora och små frågor som behöver skötas så att medborgarnas intresse vårdas. Jag tillönskar er både kraft och energi för återstoden
av er ämbetstid.
Jag ber att genom er fru lantråd få skicka en hälsning från lagtinget till alla
som arbetar i förvaltningen och runtom på Åland på landskapets alla olika
arbetsplatser. Vi tillönskar alla arbetsglädje och framgång i sitt arbete.
Bästa lagtingsdirektör och all personal vid lagtingets kansli
Ni är en stor tillgång för oss lagtingsledamöter. Tack vare er kunskap och
med er vägledning kan vi i lagtinget genomföra vårt arbete på ett korrekt och
bra sätt och ni tar hand om våra gäster så att de trivs och får en professionell
och intressant bild av Åland. Den förestående flytten kommer att ställa stora
krav på oss alla och särskilt på er. Jag ser fram emot att vi ska ha ett gott
samarbete och önskar er arbetsglädje och lycka till med era arbetsuppgifter i
demokratins och den åländska befolkningens tjänst.
Bästa representanter för massmedia!
Ert arbete är att kritiskt granska makten och genom era kanaler informera
om vad de olika partierna tycker i olika frågor och det är ett viktigt arbete,
inte minst ur ett demokratiperspektiv. Jag önskar även er framgång i ert arbete!
Härmed är lagtingets högtidliga öppnande till ända. Lagtinget samlas till
ett kort arbetsplenum idag kl. 15.30.
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Plenum börjar
Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum.
Upprop. 28 ledamöter är närvarande.
Lagtingsledamoten Axel Jonsson anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av
privata angelägenheter. Lagtingsledamoten Fredrik Fredlund anhåller om ledighet från
dagens plenum med anledning av sjukdom. Beviljas.
Meddelande om tiden för val
Meddelas att
- Kandidatlistor för val av de utskott som nämns i lagtingsordningens 21 § ska inlämnas till lagtingets kansli senast den 3 november 2015 klockan 15.00 och att
valen förrättas vid plenum den 4 november 2015 klockan 13.00.
- Kandidatlistor för val av medlemmar och ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden inlämnas till lagtingets kansli senast den 3 november klockan 15.00 och att
valet förrättas vid plenum den 4 november 2015 klockan 13.00.
- Kandidatlistor för val av två medlemmar i kanslikommissionen ska inlämnas till
lagtingets kansli senast den 3 november klockan 15.00 och att valen förrättas vid
plenum den 4 november 2015 klockan 13.00.
- Kandidatlistor för val av två medlemmar och två personliga ersättare för dem i
Nordiska rådet ska inlämnas till lagtingets kansli senast den 3 november klockan
15.00 och att valen förrättas vid plenum den 4 november 2015 klockan 13.00.
Meddelas samtidigt att alla val avser valperioden 2015-2019 förutom valet av representanter i Nordiska rådet som avser lagtingsåret 2015-2016. Antecknas.
Föredras
1

Fastställande av antalet medlemmar i självstyrelsepolitiska nämnden
Talmannen meddelar att lagtinget enligt 13 § i arbetsordningen i början av valperioden
ska besluta om det antal ledamöter och ersättare som ska väljas till självstyrelsepolitiska
nämnden. Presidiet har beslutat att för valperioden 2015-2019 föreslå fem ledamöter,
9

förutom talmannen, samt fem ersättare. Kan förslaget omfattas av lagtinget? Förslaget
är omfattat.
För kännedom
2

Kosmetiska produkter
Landskapsregeringens lagförslag LF 1/2015-2016

3

Höjd landskapsandel för socialvården
Landskapsregeringens lagförslag LF 2/2015-2016
De båda ärendena upptas till behandling vid plenum 09.11.2015.

4

Förslag till budget för landskapet Åland 2016
Landskapsregeringen budgetförslag BF 1/2015-2016
Ärendet upptas till behandling vid ett senare plenum som meddelas efter det att talmanskonferensen sammanträtt. Talmannen påminner om att eventuella budgetmotioner enligt arbetsordningen 32 § ska lämnas in senast klockan 12.00 den elfte dagen efter
att budgeten antecknats för kännedom, alltså senast fredagen 13.11.2015 klockan 12.00.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 04.11.2015 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Val av 2 medlemmar och 2 ersättare i Nordiska rådet
V 8/2015-2016

Plenum slutar ................................................................................................................................................................. 15

Plenum börjar
Upprop. 29 ledamöter närvarande.
Lagtingsledamoten Jörgen Pettersson anhåller om ledighet från dagens plenum på
grund av privata angelägenheter. Beviljas.
Föredras
1

Val av 7 ordinarie medlemmar och 5 ersättare i lag- och kulturutskottet
V 2/2015-2016
Endast en kandidatlista har lämnats in till lagtingets kansli inom föreskriven tid och enligt arbetsordningens 100 § verkställs det därför inte någon särskild valförrättning utan
de kandidater som upptas på listan förklaras valda.
Ordinarie medlemmar:
1. Ltl Katrin Sjögren
2. Ltl Tony Asumaa
3. Ltl Petri Carlsson
4. Ltl Brage Eklund
5. Ltl Harry Jansson
6. Ltl Tony Wikström
7. Ltl Bert Häggblom
11

Ersättare:
8. Ltl Torsten Sundblom
9. Ltl Mika Nordberg
10. Ltl Axel Jonsson
11. Ltl Runar Karlsson
12. Ltl Göte Winé
Antecknas.
Föredras
2

Val av 7 ordinarie medlemmar och 5 ersättare i finans- och näringsutskottet
V 3/2015-2016
Endast en kandidatlista har lämnats in till lagtingets kansli inom föreskriven tid och enligt arbetsordningens 100 § verkställs det därför inte någon särskild valförrättning utan
de kandidater som upptas på listan förklaras valda.
Ordinarie medlemmar:
1. Ltl John Holmberg
2. Ltl Ingrid Johansson
3. Ltl Tage Silander
4. Ltl Tage Eriksson
5. Ltl Göte Winé
6. Ltl Stephan Toivonen
7. Ltl Lars Häggblom
Ersättare:
8. Ltl Mats Perämaa
9. Ltl Mika Nordberg
10. Ltl Brage Eklund
11. Ltl Roger Höglund
12. Ltl Sara Kemetter
Antecknas.

Föredras
3

Val av 7 ordinarie medlemmar och 5 ersättare i social- och miljöutskottet
V 4/2015-2016
Endast en kandidatlista har lämnats in till lagtingets kansli inom föreskriven tid och enligt arbetsordningens 100 § verkställs det därför inte någon särskild valförrättning utan
de kandidater som upptas på listan förklaras valda.
Ordinarie medlemmar:
1. Ltl Torsten Sundblom
2. Ltl Mats Perämaa
3. Ltl Annette Holmberg-Jansson
4. Ltl Mikael Lindholm
5. Ltl Nina Fellman

12

6. Ltl Igge Holmberg
7. Ltl Fredrik Fredlund
Ersättare:
8. Ltl John Holmberg
9. Ltl Mika Nordberg
10. Ltl Runar Karlsson
11. Ltl Axel Jonsson
12. Ltl Lars Häggblom
Antecknas.
Föredras
4

Val av 3 ordinarie medlemmar och 2 ersättare i justeringsutskottet
V 5/2015-2016
Endast en kandidatlista har lämnats in till lagtingets kansli inom föreskriven tid och enligt arbetsordningens 100 § verkställs det därför inte någon särskild valförrättning utan
de kandidater som upptas på listan förklaras valda.
Ordinarie medlemmar:
1. Ltl Torsten Sundblom
2. Ltl Tage Eriksson
3. Ltl Igge Holmberg
Ersättare:
1. Ltl Lars Häggblom
2. Ltl Brage Eklund
Antecknas.

Föredras
5

Val av 2 medlemmar och 2 ersättare i kanslikommissionen
V 6/2015-2016
Endast en kandidatlista har lämnats in till lagtingets kansli inom föreskriven tid och enligt arbetsordningens 100 § verkställs det därför inte någon särskild valförrättning utan
de kandidater som upptas på listan förklaras valda.
Ordinarie medlemmar:
1. Ltl Nina Fellman
2. Ltl Lars Häggblom
Ersättare:
1. Ltl Sara Kemetter
2. Ltl Bert Häggblom
Antecknas.

Föredras
6

Val av ordinarie medlemmar och ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden
V 7/2015-2016

13

Lagtinget fattade vid sitt plenum den 2 november 2015 enligt 13 § i arbetsordningen beslut om det antal ledamöter och ersättare som ska väljas till självstyrelsepolitiska
nämnden. På förslag av presidiet beslöts att för valperioden 2015-2019, ska antalet ordinarie medlemmar förutom talmannen vara fem samt att antalet ersättare likaså ska
vara fem.
Endast en kandidatlista har lämnats in till lagtingets kansli inom föreskriven tid och enligt arbetsordningens 100 § verkställs det därför inte någon särskild valförrättning utan
de kandidater som upptas på listan förklaras valda.
Ordinarie medlemmar:
1. Ltl Viveka Eriksson
2. Ltl Axel Jonsson
3. Ltl Roger Höglund
4. Ltl Sara Kemetter
5. Ltl Bert Häggblom
Ersättare:
1. Ltl Ingrid Johansson
2. Ltl Mika Nordberg
3. Ltl Brage Eklund
4. Ltl Harry Jansson
5. Ltl Nina Fellman
Antecknas.
Föredras
7

Val av 2 medlemmar och 2 ersättare i Nordiska rådet
V 8/2015-2016
Enligt 2 § i landskapslagen om Ålands representation i Nordiska rådet utser lagtinget
två av lagtingets ledamöter till medlemmar av Nordiska rådet samt två ledamöter till ersättare. Valet ska förrättas inom sju dagar från lagtingets öppnande.
Endast en kandidatlista har lämnats in till kansliet inom föreskriven tid och i behörig
ordning. Listan upptar följande namn, ordinarie medlemmar; lagtingsledamoten Katrin
Sjögren och lagtingsledamoten Britt Lundberg. Ersättare: Lagtingsledamoten Axel
Jonsson och lagtingsledamoten Tony Wikström.
Vid val tillåts enligt 90 § i arbetsordningen ingen annan diskussion än om kandidaternas valbarhet och valets laglighet i övrigt. Begärs ordet? Ingen begär ordet.
Eftersom endast en kandidatlista lämnats in verkställs enligt 100 § i arbetsordningen ingen valförrättning, utan de kandidater som finns upptagna på listan förklaras
valda, nämligen ordinarie medlemmar: Lagtingsledamoten Katrin Sjögren och lagtingsledamoten Britt Lundberg. Ersättare: Lagtingsledamoten Axel Jonsson och lagtingsledamoten Tony Wikström.
Valet gäller för den mandatperiod som föreskrivs i landskapslagen om Ålands representation i Nordiska rådet.
Antecknas.

14

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 09.11.2015 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Upprop. 30 ledamöter närvarande.
Meddelande
Talmannen meddelar att följande ledamöter utsetts till ordföranden i lagtingets organ:
I självstyrelsepolitiska nämnden har till vice ordförande valts vicetalman Viveka Eriksson.
I lag- och kulturutskottet har till ordförande valts lagtingsledamoten Harry Jansson och
till vice ordförande lagtingsledamoten Katrin Sjögren.
I finans- och näringsutskottet har till ordförande valts lagtingsledamoten Tage Silander
och till vice ordförande lagtingsledamoten Göte Winé.
I social- och miljöutskottet har till ordförande valts lagtingsledamoten Igge Holmberg
och till vice ordförande lagtingsledamoten Mikael Lindholm.
I justeringsutskottet har till ordförande valts lagtingsledamoten Torsten Sundblom och
till vice ordförande lagtingsledamoten Igge Holmberg.
I Ålands delegation i Nordiska rådet har till ordförande valts vicetalman Britt Lundberg
och till vice ordförande lagtingsledamoten Katrin Sjögren.
Meddelas vidare att talmanskonferensen idag fattat beslut om tidtabellen för budgetremissen: Debatten inleds vid plenum måndagen 16.11 klockan 13.00 – 17.00 och fortsätter vid plenum tisdagen 17.11 klockan 09.30 – 17.00 samt vid behov onsdagen den
18.11 klockan 13.00 – debattens slut. Skriftlig information om tidtabellen och debattreglerna kommer via e-post.
Vi har inget plenum onsdagen den 11 november men däremot ska ledamöterna ha beredskap för plenum den 20 november.
Remiss
1

Kosmetiska produkter
Landskapsregeringens lagförslag LF 1/2015-2016
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.
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Diskussion.
Minister Carina Aaltonen

Fru talman! Bästa lagtingsledamöter, den 11 juli 2013 fick den Europeiska
Unionen en ny harmoniserad kosmetikaförordning. Förordningen harmoniserar de krav som ställs på kosmetiska produkter. Det huvudsakliga syftet är
att säkerställa en hög säkerhetsnivå också hos kosmetiska produkter för att
skydda människors hälsa, men även för att kontrollera djurförsök och för att
se att marknadsföringen inte är oskälig osv.
Begreppet kosmetiska produkter används för alla utvärtes produkter som
inte klassas som läkemedel eller medicinteknik.
Eftersom vi på Åland har behörighet inom det här området så gäller den
här kosmetikaförordningen även hos oss.
Det lagförslag som ni nu har på era bord innebär att rikets nuvarande lag
om kosmetiska produkter från 2013 görs tillämplig också Åland. De nya bestämmelserna medför således att 2005 års rikslag om kosmetiska produkter
inte ska tillämpas på Åland när den här landskapslagen har trätt ikraft.
De i förslaget angivna ändringarna är av lagteknisk art. Orsaken är att bestämmelser på gemenskapsnivå som tidigare fanns i EU-direktiv nu har överflyttats till EU-förordning. De här ändringarna innebär inte heller någon
nämnvärd ändring av rättsläget i materiellt produktkrav hänseende.
I sammanhanget bör dock noteras att ÅMHM enligt förslaget inte kommer
att ha hand om några nya uppgifter i anslutning till verkställigheten av de nya
kosmetikabestämmelserna. Detta till följd av att kommunerna och regionförvaltningsverken i riket, till skillnad från tidigare, inte längre har hand om den
typen av uppgifter. Verkställigheten av den nya lagstiftningen innefattar förvaltningsuppgifter som hänför sig till bland annat säkerhetsbedömningar och
provtagningsanalyser. För närvarande finns det varken förvaltningsmässiga
eller kompetensmässiga resurser inom landskapsförvaltningen att ha hand
om den typen av uppgifter.
Det finns ett behov av att det utfärdas en överenskommelseförordning som
innehåller bestämmelser som gör det möjligt för landskapsförvaltningen att
samarbeta med riksmyndigheterna ifall det blir aktuellt med ett förvaltningsförfarande av det slag som avses i det här sammanhanget. Landskapsregeringen har för avsikt att anhålla hos justitieministeriet om utfärdande av en
överenskommelseförordning.
Förslaget har i övrigt inte några betydande ekonomiska eller administrativa konsekvenser eller någon konsekvens för jämställdheten mellan kvinnor
och män eller för miljön.
Ärendet har beretts som tjänstemannauppdrag vid Ålands landskapsregerings lagberedning. Tack, fru talman!
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, talman! Tack ministern, jag har en fråga när det gäller rätt att få
uppgifter och företa inspektioner. Det här är nu en blankettlagstiftning,
jag sökte i detaljmotiveringarna, med sådana fanns inte. Jag citerar vad
det står: ”Tillsynsmyndigheten har rätt att företa de inspektioner som
behövs för tillsynen över efterlevnaden av denna lag och EU:s kosmetikaförordning. I utrymmen som används för boende av permanent
natur får tillsynsåtgärder emellertid vidtas endast om inspektionen är
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nödvändig för att utreda de omständigheter som inspektionen gäller
och det finns anledning att misstänka att ett hälsobrott enligt 44 kap. 1
§ i strafflagen (39/1889) har begåtts.” Vem avgör när någonting är
nödvändigt?
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Jag tror att det här blir en fråga som social- och miljöutskottet får forska vidare i. Hittills har det inte varit nödvändigt att ha en
sådan här funktion vid ÅMHM och inte heller vid Ålands landskapsregerings miljöbyrå. Det handlar framförallt om när man har tillverkning eller införsel av kosmetiska produkter i landet. Jag tror att det framförallt
är tullen som gör de här inspektionerna när produkter importeras. Så
vitt jag känner till så finns det ingen verksamhet på Åland där man tillverkar kosmetiska.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, talman! Det här handlar ytterst om individens rättssäkerhet. Jag
kommer att återkomma i ett anförande angående vad utskotten ska ägna
sig åt och vad regeringens ska ägna sig åt. Det är av yttersta vikt att regeringens lagförslag faktiskt är genomtänkta så långt som möjligt. Det
känns inte riktigt rätt att hänvisa till social- och miljöutskottet som ska
reda ut när det är nödvändigt för att man ska kunna göra en husrannsakan, vilket det i själva verket handlar om.
Har ni fört ett resonemang kring hur detta ska fungera i praktiken?
Det är säkert inte vanligt, men lagstiftningen ska täcka upp så mycket
som bara någonsin är möjligt.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Ltl Pettersson gör ett mycket viktigt påpekande; hur stora
resurser ska landskapsförvaltningen lägga på den här sortens ärenden?
När det handlar om kosmetiska området och kemikalieområdet så är
min klara uppfattning att vi varken har eller bör bygga upp en kompetens inom det här området. Det bästa vore om det här kunde skötas av
riksmyndigheter så långt det är möjligt.
Vi har också resonerat om kostnaderna. Vi har sagt att det måste göras en överenskommelseförordning med riket så att inte tillsynen ska
ske av landskapet eller underlydande myndigheter.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicetalman Britt Lundberg

Fru talman! Vi har en lag på våra bord som ökar konsumentsäkerheten. En
lag som berör vårt största organ – huden. Huden har en yta om nästan två
kvadratmeter och har många viktiga uppgifter för vår kropp som att skydda
mot bakterier och farliga ämnen, hålla kroppstemperaturen på rätt nivå, förhindra att vi förlorar för mycket vätska, skydda kroppen mot strålning, bildar
D-vitamin. Huden är också en sensor för kroppen när det gäller att känna
kyla, värme, tryck, beröring och smärta.
Huden har omkring 6 miljoner porer på hela kroppen genom vilka bl.a.
svetten utsöndras men också sådant som är skadligt för vår kropp kan tränga
in genom dessa.
19

Därför är det oerhört bra och tryggt att kosmetiska produkter kontrolleras
och att konsumentupplysning ges så att vi kan bedöma vilka risker som finns
vid normal användning. Den här lagen reglerar just produkter som är avsedda att appliceras på människokroppens yttre kroppsdelar.
En kosmetisk produkt får inte föras ut på marknaden utan att en juridisk
eller fysisk person har utsetts till ansvarig person. Dessutom är en distributör
ansvarig när den släpper ut en kosmetisk produkt på marknaden i eget namn
eller under eget varumärke.
Innan en produkt får släppas ut på marknaden ska den ha genomgått en
säkerhetsbedömning.
Konsumenten har inga skyldigheter att själv avgöra om en vara är skadlig
eller inte. Den som köper kosmetiska produkter har rätt att vara trygg med
att skadliga produkter har rensats bort från marknaden.
Det är förbjudet att utföra djurförsök för kosmetiska slutprodukter. Djurförsök är samlingsnamn för användning av djur i försöksverksamhet. Definitionen av djurförsök varierar dock mellan olika länder. EU-lagstiftningens definition av djurförsök inkluderar endast djur som utsätts för ingrepp. Djur
som avlivas utan föregående ingrepp ingår inte i definitionen enligt EU.
Jag vet inte hur långt behörigheten kring konsumentskydd är inom Ålands
beslutanderätt men jag tycker det är angeläget att lyfta frågan om djurförsök
och en förenhetligande definition för att vi som konsumenter ska veta att inga
djur och givetvis inga människor utnyttjats för att vi ska kunna använda våra
dagliga kosmetiska produkter. Jag hoppas utskottet kan fundera på hur vi
kunde gå vidare med detta.
Jag önskar att utskottet också ägnar lite tid åt att bedöma om den här lagstiftningen skapar nordiska gränshinder. Jag vet att det inom hälsokostbranschen finns väldigt olika regelverk för vad som är godkänt och inte godkänt i
exempelvis Sverige och Finland. Betyder det att regelverken för kosmetiska
ingredienser också varierar mellan länderna i Norden? Borde vi, för att öka
marknaderna och för att kunna vara lika trygga oavsett var vi befinner oss,
initiera samnordiska regler för detta?
Jag är också intresserad av att veta hur det är med naturkosmetik – eller
snarare den verksamhet som jag upplever att många är väldigt tilltalade av
idag – där kosmetiska produkter tillverkas lokalt av ekologiska naturliga varor. Kan denna lagstiftning på något sätt öka byråkratin och begränsa den
verksamheten? Jag känner inte till vad som reglerar de produkterna och försäljningen men det handlar egentligen om livsmedel, essenser och kanske
också några tillsatser som används i kosmetiskt bruk. Om det finns några
hinder i denna lagstiftning eller en ökad byråkratisering så tycker jag vi borde
verka för undantag för dessa småföretags verksamhet och dess produkter.
Även om de kosmetiska produkterna kontrolleras och granskas så är det
ofrånkomligt att det är en källa för många allergier. Både läkartidningar och
konsumentföreningar uppmanar t.ex. föräldrar att inte låta sina barn sminka
sig förrän i högstadieåldern.
Framställningen har beretts som ett tjänstemannauppdrag och det har inte
gjort några konsekvensbedömningar av lagstiftningen. Jag tror att vi, utan
några djupare analyser, kan konstatera att det här är en lag som i högre grad
berör kvinnor än män. Jag tror att kosmetika och produkter som använts på
huden är en större del av kvinnans vardag, även om intresset hos män för
kosmetiska produkter ökar, bl.a. har hårfärgningar ökat.
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Det här är en tillsynes teknisk lagstiftning som man kan tycka att inte på
något sätt berör Åland, men den berör Åland väldigt mycket. Även om vi
överlåter Finland att göra bedömningarna åt oss så blir lagstiftningen intressantare ju mer man fördjupar sig i den. Tack, fru talman.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Tack vicetalman Britt Lundberg för ett informativt anförande. Jag blev lite frågande angående undantag för småföretag. Trots
att man tillverkar ekologiska produkter, kanske av bioolja, så borde vi
nog ändå garantera att dessa produkter är rena och följer det regelverk
vi har, annars ifrågasätter sig nog socialdemokraterna någon form av
undantag.
Vicetalman Britt Lundberg, replik

Fru talman! Jag hänvisar till det som ministern sade; det tillverkas inte
några kosmetiska produkter på Åland, vilket jag är ganska säker på att
inte är sant.
Utgår man ifrån att den här lagstiftningen är så byråkratisk att den
därför inte kan beröra dessa produkter så kanske man, för rättssäkerhetens skull, för dessa företag som tillverkar sina produkter och skräddarsyr åt sina kunder, borde veta om de företagen berörs eller inte.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Tack vicetalman Britt Lundberg för det klargörandet.
Vi vet att det tillverkas produkter i de ekologiska butikerna. Jag har själv
handlat sådana produkter. Jag har tagit för givet att om man har rätt att
sälja sådana produkter så har ÅMHM eller någon annan myndighet sett
till att det är rena produkter. Om det inte är på det viset så tycker jag
faktiskt att utskottet kunde se på detta.
Vicetalman Britt Lundberg, replik

Tack, fru talman! Det var precis det som jag sade i mitt anförande. Det
är jätteviktigt att vi inte krånglar till verksamheten så till den milda grad
att man inte längre kan blanda ihop yoghurt, honung och en doft utan
att genomgå hela den här processen med ansvarspersoner för att kunna
sälja produkterna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter

Tack, fru talman! Bästa lagting, det är trots allt en viktig lag som lagtinget nu
har framför sig.
Redan i tidig ålder i lågstadiet förekommer de första striderna i hemmen
när barnen vill börja sminka sig. Redan för spädbarn säljs det väldigt många
produkter som innehåller lukter och andra kemikalier. Man rekommenderas
att smörja in sina spädbarn. Är man skicklig på att sälja så brukar man få
produkter sålda. Istället för att använda helt vanlig olivolja så är det många
mammor och pappor som tror att de är bättre föräldrar om de köper något
som verkar finare och bättre. Därför är just en sådan här lagstiftning oerhört
viktig.
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Dagens ungdomar, men också vi vuxna, utsätts för en stor kemikaliecocktail. Kemikalier finns inte bara i maten utan också i alla de produkter som vi
använder. Kombinationen av den cocktailen kan leda till ökade allergier och
andra svårigheter. Unga flickor vill börja färga sitt hår mycket tidigare. Det
kan leda till att man blir allergisk mot de här produkterna. Det är viktigt att
det här området bevakas.
Det här är en lagteknisk fråga som inte medför några kostnader, vilket är
bra att poängtera. Det är en förändring från ett EU-direktiv till en EUförordning.
Positivt är att djurförsök förbjöds redan 2009 och att det är försäljningsförbud mot djurtestade kosmetiska produkter. Den här rörelsen var framförallt under åttio- och nittiotalet jättestark och vi ser resultatet i en sådan här
lagstiftning.
Det är bra om utskottet skulle analysera övervakningen. Är det Finland eller ÅMHM i första hand som har hand om övervakningen? Eftersom det är en
blankettlag så är det väl tullen som i första hand borde ha ansvaret av övervakningen. Det kan vara bra att klargöra det även i betänkandet.
Den socialdemokratiska lagtingsgruppen stöder lagförslaget. Tack.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Jag vill förtydliga och säga att det är landskapsregeringen
som har ansvar över övervakningen och tillsynen. För att vi inte ska behöva bygga upp en organisation för detta och ha tjänstemän att göra det
så behöver vi göra en överenskommelseförordning med riket så att de
kan ta hand om tillsynen och övervakningen. Det står nog tydligt i det
här förslaget.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Tack ministern för det klargörandet, det har kommit
mig förbi. I just sådana här frågor är det bra med överenskommelseförordningar, annars kan det lätt bli kostnadsdrivande för landskapet att
börja sköta ännu en sådan här övervakning. Tack för det svaret.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Jörgen Pettersson

Tack, talman! Jag vill ta tillfället i akt, och med hänvisning till denna blankettlagstiftning kring kosmetiska produkter, påminna alla utskott och ledamöter om vikten av att all lagstiftning ska vara transparent och begriplig för
våra medborgare. Det var landshövding Peter Lindbäck som inspirerade mig
till detta med sitt tal i samband med stängningen av det förra lagtinget. Jag
tycker liksom landshövdingen att det är besvärande att republikens president
vid drygt tio tillfällen under de senaste fyra åren inlagt veto på grund av att
lagtinget överskridit sin lagstiftningsbehörighet. Det handlar huvudsakligen
om felaktiga delegeringsbestämmelser men också om fall där landskapslagen
överträtt behörighetsfördelningen och därför blivit fälld i samband med lagstiftningskontrollen. Sådana risker kan det finnas gott om i den här kosmetikalagen och därför är det viktigt att social- och miljöutskottet redan från början har detta i åtanke. Detta kan låta som juridisk teori men om vi inte är
vaksamma riskerar detta över tid att äventyra hela självstyrelsen. Lagstiftning
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måste vara begriplig och lätt att efterleva. Inte minst måste vi klara dagens
utmaningar för att lyckas med morgondagens självstyrelserevision.
Landshövdingen lyfte också det faktum att både Ålandsdelegationen och
Högsta domstolen alltför ofta pekat på vaga bestämmelser i de åländska lagtexterna som kan leda till oklarheter vid tillämpning på olika nivåer och därmed till administrativa komplikationer. Detta är inte bara byråkratiska utmaningar utan det handlar också om rättssäkerhet och den enskildes rättsskydd. Landshövdingen gick så långt att han beskrev detta som oförenligt
med god lagstiftning vilket måste betraktas som kraftuttryck i sammanhanget.
Det är inte så enkelt att komma åt detta problem som ohanterat kan vara
förödande för självstyrelsen och ålänningarna. En modern självstyrelse kräver god ordning och reda i lagstiftningen. Vi har tusen områden att diskutera
men utan ordning i ekonomin och i lagstiftningen är självstyrelsen långt ifrån
självklar.
Mot den här bakgrunden vill jag i all vänlighet dela med mig av de erfarenheter som jag själv upplevt under mina fyra år i utskottsarbetet. Alla lagar har
nämligen inte alltid varit glasklara och väl beredda. Det har inte alls varit
ovanligt att utskotten utan mer omfattande beredning tvingats ändra i lagtexter för att lagarna alls skulle passera lagstiftningskontrollen. Det är pragmatiskt men inte alltid rättssäkert.
När det gäller exempelvis tekniken med blankettlagstiftning, som den liggande, är det ett känsligt och spretigt instrument. Det är bra att vara kostnadseffektiv men det riskerar att göra lagstiftning svårbegriplig för medborgarna, för när lagarna förändras i Finland är det inte alltid som Åland hänger
med och för varje gång det sker förlorar självstyrelsen lite mark.
Med anledning av detta ganska övergripande resonemang skulle jag vilja
att utskottsmedlemmarna i sitt lagstiftningsarbete borde iaktta några principer som enligt mitt enkla förmenande skulle göra våra åländska lagar begripligare och kritiken från Finland mindre vanlig.
För det första ska alla utskottsledamöter alltid se till att man begriper lagtexterna. Det ville jag exemplifiera med min lilla replik tidigare om vem som
avgör när en inspektion är nödvändig för att upprätthålla kvaliteten på kosmetiska produkter. Om inte ni i utskotten förstår det som står skrivet, är det
inte säkert att medborgarna gör det. Lagtext ska inte vara hokuspokus utan
en vägledning i vardagen.
För det andra borde utskotten inte göra andra än ytterst ytliga förändringar i lagförslagen som kommer från landskapsregeringen. Så fort det handlar
om revideringar av mer substantiell karaktär borde förslagen ögonblickligen
skickas tillbaka till regeringen. Regeringen ska komma med lagförslag hellre
än utkast och förhoppningar.
För det tredje är det av vikt att det arbete som justeringsutskottet gjorde
förut inte devalveras ytterligare. Ålandsdelegationen är såklart vår bästa vän
men även där måste man på sikt göra som Högsta domstolen bestämmer och
därför måste det råda ordning och struktur i lagarbetet i Ålands lagting och
där är eftergranskningen nästan lika viktig som förarbetet.
Talman! Detta lagförslag handlar om kosmetiska produkter men jag tycker
tillfället är perfekt att påminna om vikten av att allt inte handlar om yta, det
ska vara innehåll också, särskilt i lagtexter. Tack!
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Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Ltl Pettersson har ju varit en del av regeringsblocket.
Det här kändes lite som ett anförande där han redan har påtagit sig sin
oppositionsroll trots att regeringen ännu inte är utsedd.
Jag håller med om att utskotten noggrant måste titta igenom hur man
jobbar, den delen förstår jag. Men jag blev lite orolig när ltl Pettersson
framhävdade att vi bara ska lyssna på vad de säger från Finland. Jag
tycker att det finns en vits i att vi också testar gränserna och att vi prövar
ibland för att utveckla självstyrelsen. Håller inte ltl Pettersson med om
det?
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, talman! Ja, det är en mycket bra fråga och något som jag är en
varm anhängare av, särskilt det som vi senast gjorde i samband med
promillelagstiftningen där vi införde en ordningsbot för rattfylleriförseelser. Den behandlingen är nu på gång, den har passerat Ålandsdelegationen trots att det är långt ifrån klar att den går vägen. Det är ett bra exempel på när man använde självstyrelsen för egna lösningar.
När det till exempel kommer till polislagen, som stötte på rätt mycket
kritik, så är det svårt att inte ge dem rätt till vissa delar, av det skälet att
lagstiftningsbehörigheten är så uppdelad mellan Finland och Åland att
den till sist blir komplex och därmed omöjlig för medborgarna att begripa. Detta är detta som jag vill påtala. Det har faktiskt inte att göra
med oppositionspolitik utan det har mera att göra med att dela med mig
av mina erfarenheter under dessa år.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Tack för den lite mer nyanserade bilden. Jag upplevde
att anförandet inte innehöll viljan att också testa självstyrelsens gränser
ibland. Det behöver vi göra för att utvecklas tror jag. Vi behöver ibland
testa var våra gränser går annars kommer vi inte att få utveckling av
självstyrelsen på samma sätt. Det hoppas jag också att ltl Pettersson tar
med sig oavsett om han sitter i regeringsblocket eller i opposition.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Talman! Jag har utvecklat självstyrelsen i hela mitt liv och ämnar fortsätta att göra det också. När det handlar om grundläggande strafflagstiftningar och annat så måste vi också vara väldigt pålästa. Vi gör inte
detta för vår skull, utan vi gör det för medborgarnas skull. Det är medborgarna som ska begripa de lagar som vi bestämmer om. Faktum är att
vi nu och då har släppt igenom lagar som inte är alldeles enkla att begripa. Särskilt när det handlar om blankettlagstiftning så måste man
vara påläst på olika rättsområden, vilket alla medborgare inte är men
vilket vi ska vara.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Carina Aaltonen, replik

Tack, fru talman! Ltl Petterssons resonemang är intressant men det håller inte hela vägen. Ledamoten tar som exempel upp 13 § i rikets lag, han
läste upp den och sade att han inte förstod vad den innehåller och hur
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man ska tolka den. Det är väldigt svårt för Ålands lagting och Ålands
landskapsregering att gå in och ändra i rikslagstiftningen. Det går inte.
Det som ni har på era bord är en blankettlagstiftning som består av fyra
paragrafer som är ändrade. För att förtydliga det hela så har vi lagt till
en bilaga. Vi har lagt med rikets lag om kosmetiska produkter som blir
tillämplig på Åland. Jag tycker att det här resonemanget är viktigt men
det håller inte hela vägen. Vi kan inte ändra rikslagar.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Talman! Tack för det inpasset. Då ställer jag mig frågan; om inte vi kan
förklara vad som står i rikslagen som ska gälla på Åland, hur ska då den
enskilde ålänningen klara av att förstå det?
Minister Carina Aaltonen, replik

Ja, man kan ju förstås fundera på om varenda lag ska skrivas just för
den enskilde ålänningen eller om den ska skrivas för vissa områden,
t.ex. för företag som tillverkar kosmetiska produkter eller för tillsynsoch tillståndsmyndighet. Den här lagen ska inte användas av ålänningarna till vardags. Vi måste helt enkelt lita på att smink och kosmetika
som vi köper i butikshyllorna är godkända och följer den lagstiftning
som ligger till grund. Läser man EU-förordningen så förstår man som
enskild medborgare verkligen inte någonting.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, talman! Jag tror att minister Aaltonen närmar sig pudelns kärna.
Ja, vi skriver lagar som ska begripas av den enskilde ålänningen. Nej,
det är inte okej att man använder EU-förordningar som är svår att begripa. Om inte det verkställande organet, detta lagting, förstår det, hur
ska då tjejen eller killen som köper kosmetika produkter förstå det då?
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Till vissa delar håller jag med ltl Pettersson att det har
förekommit lagframställningar som inte har haft ett klart syfte. Vi har
sysslat med lagtolkning. Jag vet inte om Pettersson kritiserade lagberedningen eller regeringen som har fört fram de här lagarna till lagtinget. Jag vet inte vad syftet med hans påpekande är. Om jag satt i
landskapsregeringen eller i lagberedningen skulle åtminstone jag tolka
det som kritik för ofullständiga lagframställningar. Jag vill gärna ha ett
förtydligande av vad ltl Pettersson vill.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Talman! Jag skulle inte vilja kalla det så mycket för kritik som tips för
hur man ska göra annorlunda i framtiden. Som aktiv medlem i ett av
skotten i lagtinget under den gångna fyraårsperioden så är jag ju minst
lika skyldig som alla andra för att vi har släppt igenom lagförslag som
inte har varit helt beredda till alla delar och där vi har gått in och idkat
lagberedning. Min förhoppning är att man ska undvika det. För varje
gång man går in och hittar på ad hoc lösningar, som vi alla har varit med
om under denna fyraårsperiod, så ökar risken för att de inte hålla hela
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vägen. Det är mera det som jag skulle vilja komma till, inte så mycket
kritisera det som har varit utan en förhoppning inför framtiden.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Tack för det förtydligandet. Det finns ju en möjlighet
att man inför laggranskningsnämnd igen, som har förekommit tidigare,
innan man släpper ut lagar till lagtinget. Då kanske det blir mera rätt
och riktigt i framtiden.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, talman! Det har påpekats gång efter annan att resurserna för lagberedningen inte alltid är tillräckliga. En stor press ligger på dem som
jobbar på lagberedningen. Det innebär också att det finns en oerhörd
stor press på landskapsregeringen att se till att man har läst och begripit
alla lagar innan de går vidare till lagtinget. I landskapsregeringen finns
ändå mera resurser än i enskilda utskott.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Ltl Petterssons inlägg var kanske mera inriktat på lagstiftningstekniken än på kosmetiska produkter. Det är intressant att alla
lagar ska vara tydliga och klara så att man inte ska fundera på vad de säger och att de ska skickas tillbaka från utskotten om de är oklara.
Ltl Pettersson har ju varit ordförande i finansutskottet under fyra år.
Man har faktiskt begärt att skicka ett antal lagar tillbaka, men i egenskap av ordförande har inte ltl Pettersson gjort det. Det är nu intressant
att han här under de sista dagarna tycker att det borde ha gjorts på det
här viset i fyra år fast det inte har gjorts en enda gång. Det är väl bra på
det viset, men det känns lite som att det är lite sent att stiga tidigt upp
nu, ltl Pettersson. Jag hoppas att det blir bättre i framtiden.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Talman! Jag måste säga att jag inte riktigt kan erinra mig om vilken lag
det skulle vara. Jag kan inte minnas något lagförslag där vi ens skulle ha
diskuterat att skicka tillbaka. Vi har försökt lösa frågor, för det är ofta
den vägen som man måste hantera saker.
Jag tycker faktiskt man inför framtiden kan säga att det inte är optimalt att göra lagberedning utan att ha en fullständig beredning i botten.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Ltl Pettersson nämnde också i sitt anförande att utskotten inte ska idka lagberedning, vilket finansutskottet i många fall
har gjort. Det är väl en ren signal att lagen borde föras tillbaka för lagberedning. Det är inte utskottets uppgift att lagbereda, vilket ltl Pettersson
nog nämnde själv. Det är ju ett klart tecken på att det har förekommit
oklara lagförslag som borde ha skickats tillbaka. Detta var bara en liten
påminnelse ifall ordförande i finansutskottet hade glömt bort det.
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Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, talman! Jag hade hoppats på en påminnelse om vilka förslag som
ltl Asumaa hade velat skicka tillbaka. Jag tror nämligen att de är väldigt
nära noll.
Hur som helst så själva skälet till mitt anförande var att jag verkligen
ville lyfta fram möjligheten. Om man tar riksdagen i Sverige som exempel, och jag är rätt säker på att det är samma sak i Finland, så gör man
inte någon lagberedning i utskotten av det skälet att osäkerhetensmomenten blir för många och därför skickar de tillbaka sådant som inte till
alla delar uppfyller kraven. Det var faktiskt det jag ville, att man skulle
göra det hela lite bättre. Jag tyckte att det stämde till eftertanke att
lyssna till landshövding Peter Lindbäck och hans syn på lagstiftningen i
samband med avslutningen i förra veckan.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Talmannen vill uppmärksamma detta som ett gott exempel på att anföranden ska hålla
sig till själva huvudämnet. Det var en bra lektion för det också. Jag hoppas att vi lär oss
alla att vi håller oss till sak i fortsättningen i våra anföranden.
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till social- och miljöutskottet omfattas? Förslaget är
omfattat. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.
Remiss
2

Höjd landskapsandel för socialvården
Landskapsregeringens lagförslag LF 2/2015-2016
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! I början av sommaren antog lagtinget en ny lag om hemvårdsstöd. Den här framställningen innebär att vi föreslår en höjd landskapsandelar för att till viss del kompensera de merkostnader som den nya hemvårdsstödslagen innebär för kommunerna från och med 2016.
I korthet innebär den nya lagen att hemvårdsstödets grund- och tilläggsbelopp höjs, att ett nytt utökat hemvårdsstöd införs, att inkomstgränsen för rätt
till den inkomstbaserade tilläggsdelen höjs, att ett hemvårdsstöd för syskon
införs samt att flerbarnstillägget omvandlas till ett hemvårdsstöd för flerlingsfamiljer. Hemvårdsstödet finansieras av kommunerna, men vi har också
kommit överens om att kostnaderna ska delas mellan kommunerna och landskapet. Landskapet står för finansieringen via landskapsandelssystemet.
Totalt innebär den här reformen en merkostnad på cirka 900 000 euro.
Reformen av hemvårdsstödet är 28 % skillnaden mellan den indexjustering
som skulle ha gjorts från 2001 fram till dags dato. Den delen får bli kvar på
kommunerna medan de övriga delarna kommer att finansieras via höjningen
av landskapsandelarna. Den överenskommelsen gjorde vi i landskapsregeringen för att kunna föra fram det här förslaget till lagtinget.
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Man ska vara så ärlig och säga att det här förslaget som sådant är naturligtvis bra för dem som får del av hemvårdsstödet men sedan kommer det
också att delvis slå lite olika mellan kommunerna. Det är omöjligt att uppnå
en exakt rättvisa.
Ett ökat användande av hemvårdsstödet kommer antagligen att vara till
fördel för vissa kommuner, där man kan organisera barnomsorgen på ett
visst, och kanske till mindre nytta för andra kommuner. I grunden gör vi det
ändå bättre för de enskilda individerna och för familjerna att själva kunna besluta hur de vill ordna barnomsorgen för sina barn.
Det här var en del av den nu avgående regeringens handlingsprogram som
på det här sättet verkställdes det sista halvåret.
Det här är en så kallad budgetlag och den behöver komma ikraft senast den
11 januari för att den ska kunna beaktas i landskapsandelarna som betalas för
2016. Tack.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Vicelantrådet nämnde att kostnaderna ökar, men det
är för landskapsregeringen som kostnaderna ökar. Vi vet ännu inte riktigt hur det blir för kommunerna. Min bedömning är att även kostnaderna sänks. Det är ett faktum att om fler utnyttjar hemvårdsstödet så
blir det färre barnomsorgsplatser på dagis. Det är en ganska säker situation, sedan är frågan hur snabbt barnomsorgen hinner anpassa sig.
Jag anser att landskapsregeringen kan ta på sig en mindre andel. Men
eftersom det här är en kompromiss som vi har kommit överens om så
tycker jag att vi går in för det här förslaget. Det är ju detta som vi har
kommit överens om. Det hedrar också vicelantrådet och förhoppningsvis hela centern att man står fast och kvar vid överenskommelser som
man precis nyligen har tagit.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! I budgeten för 2016 har vi tagit upp ett belopp som ska finansiera den ökade landskapsandelen. Man får se detta som en förändring över ett antal år. År 2016 kommer man säkert inte att kunna göra
några speciellt stora ekonomiska vinster i kommunerna, men om kommunerna vartefter anpassar sin barnomsorg kan det säkert också innebära lägre kostnader för vissa kommuner. Det har säkerligen att göra
med kommunernas storlek, åldersstrukturen och annat i kommunerna.
Det kommer att vara lite blandat. Vi har kommit överens om det här och
vi står fast vid var vi har sagt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Tack vicelantrådet Nordlund för presentationen.
Summan är ungefär 916 000 euro, den är säkert kalkylerad. Flera
kommuner har redan idag ett höjt hemvårdsstöd vilket inte torde påverka dem så mycket rent ekonomiskt, utan kommunerna påtar sig de
kostnaderna för att det gynnar barn att stanna hemma och det kräver
färre dagvårdsplatser. Det intressanta är fördelningen på 916 000 euro
och på vem det slår. Vi vet att det slår totalt 504 000 euro på kommu-
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nerna och 412 000 euro på landskapet. Hur fördelar det sig kommunmässigt, finns det någon sådan kalkyl som vi eventuellt kunde ta del av?
För vissa kommuner, de riktigt små kommunerna, kan detta eventuellt
till och med påverka kommunalskatten.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Det finns en kalkyl för socialvården 2016, förändring till
följd av lagändring om hemvårdsstöd. Någon sådan dramatisk förändring som ltl Asumaa antydde torde det inte innebära. Naturligtvis är det
en viss belastning för vissa kommuner under det första året. Men jag vill
tro, det som har varit syftet med den här reformen, att också barnomsorgen ska kunna organiseras på ett sådant sätt så att det blir billigare
för kommunerna i förlängningen.
Det här är en fördel för de enskilda familjerna som tar del av hemvårdsstödet. De får en större valfrihet i det åländska samhället på det viset.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag lade märke till att vicelantrådet sade; ”att det här är en del
av den uppgörelsen som vi har gjort”. Då är jag lite nyfiken och vill höra
på vilket sätt man har involverat kommunerna och kommunalförbundet
när man gjorde den här uppgörelsen? Eller är det en intern uppgörelse
inom landskapsregeringen?
Där är ju flera kommuner som nog suckar idag när man gör sin budget därför att de får ytterligare ökade kostnader på grund av detta. När
kommunerna gjorde beräkningar ursprungligen så hade de inte riktigt
de rätta kalkylerna.
Har det förekommit regelrätta förhandlingar, som det är sagt att det
ska hållas, med kommunförbundet i den här frågan när den ursprungliga lagen togs?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Den här framställningen bygger på en överenskommelse
mellan de tre regeringspartierna inom regeringen. Fördelningen av
kostnaderna är en del av det arbetet. Det har inte förekommit regelrätta
förhandlingar med kommunförbundet och Mariehamns stad. Däremot
har vi fört diskussioner i ett senare skede med dem. Min uppfattning är
att både kommunförbundet och Mariehamns stad känner sig nöjda med
helhetslösningen för 2016 när det gäller fördelningen av landskapsandelarna, som man ändå i dessa tider måste säga att är mycket goda.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag var ute efter att i sådana här transaktioner, när man kommer med nya lagar som blir nya pålagor för kommunerna, så är det så
viktig att kommunfältet faktiskt är med. Det här är ett bra exempel på
där man faktiskt har brustit i den här frågan.
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Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Man kan säkert uttrycka det på det sättet gentemot kommunerna. Samtidigt består kommunerna av människor, olika individer,
och gentemot de människor som bor i alla dessa 16 kommuner så är det
här en klar förbättring för dem som har barn och är i behov av barnomsorg. Detta har ökat valfriheten för de människorna.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Ingrid Johansson

Fru talman! Framställningens syfte är att ge ekonomiska förutsättningar för
kommunerna att förverkliga lagen om hemvårdsstöd. Det innebär en kostnad
om en miljon euro för det offentliga Åland. Därtill tillkommer de uteblivna
skatteinkomsterna när man stimulerar ett långt hemmavarande med barn.
Av den bördan ska landskapet stå för drygt 400 000 euro. I budgetförslaget för 2016 kan vi läsa att vi har att förvänta ett underskott och prognoserna
längre fram ser inte heller ljusa ut.
I ekonomiskt svåra tider ska vi inte låta bli att satsa på utveckling av Åland,
tvärtom. Däremot borde de medel som vi investerar ge bra avkastning.
Avkastningen för de satsade medlen handlar i detta fall om uppfyllandet av
syftet med landskapslagen om hemvårdsstöd. Vi kan läsa i 2 § i hemvårdsstödslagen att: ”Lagens syfte är att med barnens bästa som utgångspunkt ge
vårdnadshavarna valfrihet i fråga om vården av barnet och goda förutsättningar att förena föräldraskap och yrkesarbete samt att främja jämställdheten i samhället.”
Jag är ytterst tveksam till att hemvårdsstödslagen syften kommer att uppfyllas. Orsakerna till varför jag finner tveksamheter till att budgetframställningen kommer att ge avkastning är många, låt mig lyfta några orosmoment:
Vad gäller målen om ökad valfrihet och barnens bästa kan följande konstateras: Med 500 euro per månad som inkomst klarar två grupper av att vara
hemma en längre tid; de som redan lever på bidrag och de som har det ekonomiskt mycket väl ställt. Den belånade medelklassen och låginkomsttagarna
har sannolikt små möjligheter att nyttja stödet till fullo. Vi ger inte en reell
och generell valfrihet till barnfamiljerna, inte ens under den allra första tiden
efter föräldrapenningen, när barnet är 9 månader – 1,5 år, trots att det råder
forskarkonsensus om att barn mår bra av att vara hemma med sina föräldrar.
Inte ens då garanterar vi det. Därefter, menar forskarna, att barn generellt
varken mår bättre eller sämre av att vara hemma eller i barnomsorg.
Ur ett jämställdhetsperspektiv kan det konstateras att jämställdhetsmorötterna i hemvårdsstödslagstiftningen är små medan de rådande sociala normerna vi har runt oss är mycket starka. Statistiken är otvetydig; det är kvinnor som är hemma med barn. Vi har allt att vinna på ett starkare kvinnligt
deltagande i arbetsmarknaden. En progressiv arbetsmarknadspolitik uppmuntrar inte till långt hemmavarande.
Vidare kan det konstateras att varken 700 eller 500 euro i månadsinkomst
ger ekonomisk självständighet, inte under tiden som man lyfter stödet och
inte heller då man uppnår pensionsålder. Dessutom leder ett långt hemmavarande till statiskt lägre lön livet ut, vilket i sin tur leder till lägre skattein-
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komster. Sammantaget riskerar alltså ett långt hemmavarande leda till ökade
offentliga kostnader i form av bidrag så som utkomststöd och bostadsbidrag.
Med denna framställning se vi tydligt att hemvårdsstödslagen kommer att
leda till ökade strukturella kostnader. Hemvårdsstödslagstiftningens syften är
goda och välgenomtänkta men jag ser uppenbara risker för att resultaten
kommer att bli små i förhållanden till de medel vi satsar. Jag vill därför att effekterna följs upp noggrant. Om det visar sig att hemvårdsstödslagens syften
inte uppfylls bör lagen revideras, allt annat vore såväl ekonomiskt som socialt
ohållbart. Tack, fru talman!
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Tack för ett oerhört intressant anförande. Min första reflektion
gäller om detta är ledamotens personliga åsikter eller om ledamoten företräder hela den liberala lagtingsgruppen? Det har ju ledamoten möjligheter att återkomma i replik till.
Jag tycker att det här är en bra lagstiftning. Jag tycker att det här är
ett steg på väg mot en ökad valfrihet både för män och för kvinnan. Det
räcker inte hela vägen, det är sant. De ekonomiska musklerna har vi
inte, men det är ett steg på vägen. Jag tycker faktiskt inte att det är fel
om en kvinna eller man väljer att vara hemma med sina barn. Jag tycker
inte att det är fel att värna om familjen. Alla ska inte behöva vara på dagis från tre månaders ålder tills de börjar grundskolan. Jag kommer att
stöda det här förslaget fullt ut. Jag ser gärna att jag får ta del av
huruvida det här är ledamotens egna ambitioner eller om det är den liberala lagtingsgruppens.
Ltl Ingrid Johansson, replik

Fru talman! Jag måste ha varit otydlig. Mitt syfte var att alla ska få generell och reell valfrihet att vara hemma under barnets första tid.
Vad gäller huruvida detta är min personliga åsikt eller liberalernas
åsikt så kan jag konstatera att liberalerna tidigare har lämnat en motion
om att göra hemvårdsstödet mera kompakt. Liberalerna har också ifrågasatt förslaget under behandlingens gång.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, talman! Jag välkomnar det förtydligandet från liberalernas sida,
dvs. att liberalerna i salen och i utskottsarbetet inte är beredda att stöda
det här förslaget.
Jag vill också vara tydlig med att om jag återfinns i lagtinget när den
här lagen processas så kommer jag att stöda den fullt ut.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag kommer inte att ge mig in i debatten om detaljerna i själva hemvårdsstödet.
Det här ärendet rör landskapsandelarna, finansieringen och kostnaderna för hemvårdsstödet. Ltl Ingrid Johansson sade att ”vi ser tydligt
att de strukturella kostnaderna ökar med det här förslaget”, vilket jag
blev förvånad över. På vilket sätt ser man detta tydligt? Tvärtom har jag
snarare den uppfattningen att kostnaderna kanske minskar. I och med
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att landskapsregeringen går in med flera hundra tusen i finansiering så
lättar man på bördorna för kommunerna Om flera små barn stannar
hemma från barnomsorgen så blir det ju en lägre kostnad för kommunen på barnomsorgen, vilken per barn är mycket dyrare än vad hemvårdsstödet är. Jag förstår inte hur det leder till att de strukturella kostnaderna ökar och hur detta skulle vara tydligt i det här förslaget?
Ltl Ingrid Johansson, replik

Fru talman! Dels är detta faktiska siffror och summor som ska fram. Det
är ett vanligt argument att man säger att det är billigare för samhället att
barnen är hemma istället för i barnomsorgen. Rent logiskt kan man
konstatera att det är mera kostnadseffektivt att en vuxen person tar
hand om fyra barn än att varje enskilt barn är hemma med sina föräldrar.
Sedan kan man också konstatera att det råder olika förhållanden i de
olika kommunerna. De små kommunerna har nu ett dyrt system med
hemvårdsstöd och de är också enligt lag tvungna att upprätthålla småbarnsplatser.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Den där logiken var ett väldigt förenklat resonemang.
Om man har gemensamma lokaler som kostar, vilket man annars inte
har, så blir det också en kostnad som man inte beaktar. Det går inte bara
att säga att det beror på antalet barn som man tar hand om. Arbetsuppgifterna finns kvar i samhället, de försvinner inte bara för att man gå
hemma, då är det inte särskilt produktivt i företagen. Det kan i slutändan leda till att arbetslösa får jobb och då minskar kostnaderna på andra
ställen. Det där är en mycket, mycket komplex kalkyl. Jag tycker inte att
man kan säga att kostnaderna tydligt ökar. Den här frågan får vi titta
långsiktigt på.
Ltl Ingrid Johansson, replik

Tack, fru talman! Jag kan konstatera att ltl Carlsson kom fram med förslaget att man skulle ha någon form av alterneringsledighet, att man
skulle se på det kvinnliga deltagandet på arbetsmarknaden på sådant
sätt att de som är allra svagast på marknaden blir utan arbete på grund
av risk för att de ska föda barn och där man har låga löner och få heltidstjänster och få ordinarie tjänster. Att då använda detta som arbetsmarknadsstimulering kan jag tycka att är rent förkastligt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Det här blir en lite märklig diskussion. Landskapslagen om
utökat hemvårdsstöd antogs av det här lagtinget den 3 juni 2015. Vi kan
inte ändra på detta med den här debatten och den här framställningen.
Den här framställningen handlar om hur detta ska finansieras. Det här
förslaget går ut på att landskapet ska sköta en del av denna finansiering.
Avser ledamoten att lagen ska förkastas så då kommer hela ansvaret
för finansieringen att ligga på kommunerna. Det skulle vara orättvist
tycker jag. Jag tycker vi ska fullfölja det som lagtinget har antagit den 3
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juni och även lovat med den framställningen; att vi ska vara delfinansiärer via landskapsandelssystemet. Allt annat skulle vara oschysst i det här
läget.
Sedan kan man säkert föra en debatt om hemvårdsstödet och barnomsorgen, men den debatten hör de facto inte till den här framställningen.
Ltl Ingrid Johansson, replik

Tack, fru talman! Det var också det som var min poäng. Jag vill att vi ska
följa den här lagstiftningen och utvecklingen noggrant eftersom vi nu ser
hur den driver på kostnaderna på ett strukturellt sätt. Om man inte uppfyller lagens syfte så bör man revidera den. Jag är fullt medveten om det
som vicelantrådet poängterade.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Ltl Ingrid Johansson sade ”att när man i dessa ekonomiska
tider ska göra satsningar i budgeten så ska det vara sådant som ger bra
avkastning”. Jag reagerade på orden ” bra avkastning”. För min del i
dess ekonomiska tider har det naturligtvis varit ett svårt övervägande
om man ska gå med på en sådan här reform som medför merkostnader
för landskapet. Men om det är något som vi ska satsa på så är det på
våra barn så att de ska få så trygg och bra uppväxt som möjligt och därför har jag varit beredd att göra detta. Familjerna ska få valfrihet och vi
ska få trygga och harmoniska barn.
Ltl Ingrid Johansson, replik

Det är just det som var min poäng, att vi med denna lagstiftning inte ger
familjerna reell och generell valfrihet. Barn mår bra att vara hemma
med sina föräldrar, bägge sina föräldrar, så att de har möjlighet att
knyta an till båda mamma och pappa. Därför tycker jag att man borde
ha utvecklat hela lagstiftningen på ett annat sätt, men detta hör inte till
denna debatt. Just därför vill jag att vi ska följa utvecklingen, effekterna
och den lagstiftning som har godkänts i somras.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vtm Britt Lundberg

Fru talman! Landskapsregeringen föreslår att procentsatserna för de landskapsandelar som kommunerna beviljas för driftskostnaderna inom socialvården höjs för 2016. Förslaget hör ihop med reformen av hemvårdsstödet
som lagtinget fattade beslut om i juni år och som träder i kraft i årsskiftet.
I lagstiftningen som godkändes i juni beslöts att hemvårdsstödsbeloppet
höjs med ca 28 %, det vill säga såväl grundbeloppen som de möjliga tilläggen.
Syftet med höjningen är att stärka småbarnsföräldrarnas helhetsekonomi och
att göra hemvårdsstödet till ett reellt alternativ även för familjer med små inkomster. De totala kostnaderna för reformen uppskattas uppgå till 900 000
euro per år. Det är ökade kostnader som med den här lagstiftningen ska delas
mellan kommunerna och landskapet.
Från centergruppens sida stöder vi förslaget men uppmanar också landskapsregeringen att redan efter ett år utvärdera reformen för att bedöma hur
den utfaller. Om målet ur barnets perspektiv är att färre barn under ett år ska
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vara i allmän barnomsorg och att fler familjer med små inkomster ska kunna
vara hemma med sina barn längre – är det viktigt att studera om den här reformen ger det utfallet. Är barnen som kommer till barnomsorgen äldre än
tidigare? Kan fler familjer med små inkomster vara hemma? Har de som har
små inkomster fått en ökad valfrihet som lagstiftningen avser?
Det är också värdefullt att följa upp regionalpolitiskt. Om det blir färre
barn i barnomsorgen, har det då den effekten att även de mindre kommunerna kan dra ekonomisk nytta av det? Eller behöver kommunerna fortsättningsvis ha beredskap och utgifter för småbarnsplatser för familjer som önskar ha tillgång till platserna? Då kanske kommunerna får dubbla kostnader.
Ett alternativ kunde annars vara att koncentrera resurserna så att ett rejält
förhöjt belopp skulle utgå till föräldrarna med barn runt ett års ålder för att
sedan för de äldre barnen få hemvårdsstöd på samma nivå som före reformens införande. Alltså ett betydligt höjt hemvårdsstöd under kortare tid medan barnen är som yngst.
Lagen är tagen och den ska få sin chans att gås igenom. Jag tror att det är
oerhört viktigt att tänka på nu, så som man brukar säga; ska du läsa en bok i
år så ska du läsa den här. På samma sätt måste vi börja tänka på reformer nu.
Har vi råd att genomföra en reform nu så behöver den faktiskt ha de avsedda
effekterna, annars ska man inte vara varken prestigefylld eller för bekväm för
att förbättra den.
Sammanfattningsvis, fru talman, centergruppen stöder den förhöjda landskapsandelen men uppmanar samtidigt finans- och näringsutskottet att i sin
tur uppmana landskapsregeringen att utvärdera hur reformen utfaller för att
våra begränsade medel ska användas på bästa sätt. Tack, fru talman.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag reagerade mest på att man ska utvärdera lagen redan efter ett år, vilket vicetalman Britt Lundberg sade. Jag vädjar till
vicetalman Britt Lundberg och centern att verkligen noggrant fundera
på om det faktiskt är så klokt att utvärdera redan efter ett år? Barnfamiljer fattar inte alltid beslut på så här kort varsel. Man ska inte ändra
barnfamiljers villkor under väldigt korta intervaller. Vi måste fundera på
om det kommer att synas redan efter ett år. Nej, jag tror inte det. Det tar
nog lite längre tid innan man kan utvärdera effekten av en sådan här reform. Kanske man borde fundera på tidsaspekten. Jag tycker att ett år är
väldigt kort tid.
Vtm Britt Lundberg, replik

Jag tror det skäligt att utvärdera en sådan här reform väldigt snabbt.
Barnen växer väldigt snabbt. Man har en ettåring när barnet är ett år,
sedan är barnet en tvååring. Just därför tror jag att vi kan se om ettåringarna har blivit hemma i högre grad än tidigare. Det kommer vi att se
redan under nästföljande år.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag tror att det finns ett tankefel där. Man tar ut jämställdhetsmoroten som finns med, men det kommer att ta flera månader
innan man ser effekterna av hur det har fallit ut. Det tar nog ett par år
minst, kanske tre-fyra år innan man verkligen ser effekterna av den här
reformen.
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Om man tittar på komponenterna och hur de kan fördelas så kan man
ta ut jämställdhetsmorötterna under hela hemvårdsstödsperioden,
kanske t.o.m. efter två år. Det tar flera år innan man ser effekterna av reformen. Det är helt omöjligt att det kan visa vilka effekter det blir av reformen redan efter ett år.
Vtm Britt Lundberg, replik

Fru talman! Vi ser helt enkelt olika på det här. Jag tror att det här är en
sådan reform som man kan utvärdera efter väldigt kort tid. Jag tror att
man kan se om den faller barnfamiljerna i smaken eller inte.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det är intressant att centern nu i sitt gruppanförande
lyfte fram en diskussion kring ett betydligt högre stöd för de yngre och
också att vi ganska snabbt ska göra en utvärdering. Jag tycker att det låter oerhört intressant och stöder också liberalernas tankar. Socialdemokraterna har ingenting emot att man utvärderar det här lagförslaget efter ett år. Jag tycker att resonemanget låter klokt och att det är viktigt
att man ser på detta. De facto ska vi skjuta till pengar, vilket betyder att
reformen också kostar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Två partier och samma tanke. Det var precis samma tanke som
vår representant lyfte fram i vårt gruppanförande. Det behöver utvärderas. När det har gått ett tag så behöver man titta på effekterna av den
här lagstiftningen just ur de aspekter som vtm Lundberg lyfte upp; reella
valfriheten, jämställdhetsfaktorn och den regionala aspekten. Det är jätteviktigt att man faktiskt också ser att det blir ett bra utfall, om jag får
använda ett så krasst uttryck.
Vtm Britt Lundberg, replik

Fru talman! Det är ingen dramatik i att man ska utvärdera. Det är ju naturligt att utvärdera för varje reform man genomför och se om det faller
ut såsom man har tänkt. Det är så spännande att se om det faller till
godo hos den enskilda familjen. Man har säkert på förhand funderat
mycket på den viktiga frågan hos vem det ska falla ut. Man behöver
också se om det i verkligheten faller ut såsom det var tänkt.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Det är intressant att liberalerna lade en sådan här motion under den förra mandatperioden. Vi pekade på att det vore bättre att satsa
mera pengar på de mindre barnen. Nu pratar vtm Lundberg om den åtgärden. Det är precis i enlighet med det som liberalerna har talat för under ett bra tag.
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Vtm Britt Lundberg, replik

Det här är en målsättning som är viktig och som mycket väl kanske uppfylls med denna lagstiftning, men det vet vi inte före vi har gjort en utvärdering. Målsättningen är att försöka få en senare start för barnen i
den allmänna barnomsorgen. Många tycker att det vore bra om barnen
får vara hemma upp till ett års ålder. Man behöver se om den här lagstiftningen räcker eller om man behöver göra på något annat sätt.
Begreppet valfrihet är väldigt intressant. Man måste alltid fundera på
valfrihet för vem. Blir det en valfrihet för dem som redan har råd, blir
det en valfrihet för en bestämd grupp eller blir det faktiskt en valfrihet
för många? Vi borde sträva till att det blir en valfrihet för många.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Ingrid Johansson, replik

Fru talman! Det gläder mig att även centern och vtm Lundberg värnar
om familjernas reella och generella valfrihet. Det är oerhört viktigt. Vid
dåliga ekonomiska tider visar det också sig i hushållens plånböcker.
Barnomsorgen ska inte vara klassfråga på något sätt. Jag emotser också
den här utredningen som vtm Lundberg pratade om.
Vtm Britt Lundberg, replik

Fru talman! Om en familj har precis så att man klarar sig när båda föräldrarna jobbar så är det ganska mycket som ska till för att man ska
kunna välja att vara hemma med hemvårdsstöd. Om vi ser att den reformen som vi har föreslagit inte faller väl ut så skulle det kanske vara
ett alternativ att fundera på att koncentrera hemvårdsstödet mera till de
mindre barnen. Det kanske kommer många, många andra goda förslag
under utvärderingen. Det här var bara ett förslag.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Idag är det intressanta anföranden på många sätt. Många bollar kastas upp i luften helt plötsligt.
Jag instämmer med tidigare replikväxling och även det som vtm
Lundberg lyfte upp; nämligen kostnaderna för en reform. Vi har ett stort
tryck på socialvårdslagstiftningen. Vi behöver komma ikapp när det gäller både barnskydd och handikappservice. Det är många relevanta frågeställningar som vicetalmannen tar upp. Vi se fram emot att följa hur
hela den här reformen faller ut.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Sara Kemetter

Tack, fru talman! Jag vill instämma med tidigare replikväxling. Det har varit
en mycket intressant debatt kring det här ärendet. Ärendet berör höjd landskapsandelen för socialvården, vilket jag i det här gruppanförandet vill föra
ett litet resonemang kring.
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Lagstiftningen som togs tidigare i år är en följd av det utökade hemvårdsstödet. Den är nu förverkligat, den leder till ökade kostnader för kommunerna och man ska nu kompensera detta via landskapsandelssystemet.
40 procent av invånarna på Åland bor i Mariehamn. Om man tittar på systemet med bosättningsstrukturgrupperna, om man tittar i själva lagtexten så
hamnar Mariehamns stad i bosättningsstrukturgrupp 8. Det betyder att Mariehamn får en ersättningsprocent på 14,72. Då hamnar egentligen en stor del
av de ökade kostnaderna på skattebetalarna. Om man bor i bosättningsstrukturgrupp 1 får man närmare 50 procent ersatt via landskapet. Det här är ett
orättvist system tycker jag. Jag hoppas att man inför kommande period verkligen kommer att se över bosättningsstrukturgrupperna. Det blir också
hemskt tvära hopp när man ser på procenterna. Det är ganska stor skillnad
på bosättningsstrukturgrupp 7 och 8.
Vad gäller kommunen Mariehamn konkret så hamnar vi i budgetprocessen
att lägga till en stor summa. Är det meningen att vi ska höja skatten eller är
det meningen att vi ska hitta de här pengarna från barnomsorgen eller äldreomsorgen? Den diskussionen förs åtminstone i de kommuner som hör till
dessa bosättningsstrukturgrupper som får en liten stödprocent.
Jag tycker att finans- och näringsutskottet ska analysera det här. Jag hoppas att de kan göra en analys om vilka reella pengar det blir för de här olika
kommunerna och vilka effekter det får på kommunernas ekonomi. Kanske
man i samband med att landskapsandelssystemet görs om kan ta hänsyn till
den analysen som finans- och näringsutskottet gör i samband med det här.
Socialdemokraterna stöder det här lagförslaget. Tack.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Jag tycker att det är lite orättvist att lyfta ut en enskildhet.
Ett landskapsandelssystem bygger på många olika komponenter. Syftet
med systemet är att utjämna mellan de olika regionerna; mellan skärgård, stad och landsbygd, så att alla som bor på Åland ska ha någorlunda samma basservice.
Hur hög samfundsskatten är på Kökar och hur många landskapsarbetsplatser som finns på Brändö är en jättesvår diskussion. Debatten
idag kring det här ärendet har varit väldigt belysande. Dels verkar hela
den här reformen vara ifrågasatt av den så kallade nya majoriteten och
dels får vi också en ny syn på landskapsandelssystemet. Landskapsandelssystemet ska tydligen inte vara regionalt utjämnande längre, utan
det ska tydligen vara rättvisa, cent per person. Men då kan man ju lika
bra avskaffa systemet.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Nej, nu tror jag nog att vicelantrådet vill missförstå
mig. Jag är suttit med i den här arbetsgruppen och vi har enigt varit av
den åsikten att man måste diskutera och se över bosättningsstrukturgrupperna. Rättvist? Ja, vad är rättvisa? Kanske det inte är att varje enskild person ska få lika mycket pengar, men om syftet är att utjämna
kostnaderna just kring hemvårdsstödet så måste man ju se till vilka
kommuner som verkligen har de största kostnaderna. Det är ju i de
kommuner där det bor mest barnfamiljer.
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Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Om man tar Mariehamn som exempel så är Mariehamn naturligtvis den kommun på Åland som har den största egna skattebasen
och de största musklerna. Det har stört mig väldigt mycket under de
senaste fyra åren att Mariehamn, som borde ha de bästa förutsättningarna att klara de offentliga åtagandena, har varit den kommun som har
varit mest inne för att göra förändringar i landskapsandelssystemet. Vi
har ett landskapsandelssystem som är till för att skydda de svaga; de sakerna regionerna, de svaga kommunerna och de svaga grupperna i samhället. Det har varit någon sorts omvänd Robin Hood-politik. Det ska bli
mycket spännande att se hur det här kommer att utformas under de
kommande fyra åren.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det är sant, det har förekommit en debatt under fyra
år. Därför tror jag också att ett av de största debattområdena under det
senaste valet var kommunstrukturen och hur vi ska hålla alla regioner
levande. Efter de här fyra åren kan jag konstatera att åtminstone vad
gäller bosättningsstrukturgrupperna i landskapsandelssystemet så gynnar det här systemet inte att invånarna får en rättvis service på hela
Åland. Man måste nog se över det här ordentligt.
Det stämmer att Mariehamn har en stark skattekraft, men man vet
också hur känslig den stora regionen är så fort samfundsskatterna sjunker, vilket de drastiskt har gjort.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Tony Wikström

Fru talman! Den här höjningen av landskapsandelarna som i sin tur möjliggör en förbättring av hemvårdsstödet kommer verkligen inte en dag för tidigt!
Jag vill tacka alla dem som kämpat för att vardagspusslet har en lite bättre
chans att gå ihop för många familjer och ensamförsörjare. Med det sagt så vill
jag ändå påpeka att vi fortfarande har en lång väg att gå. Småbarnsåren är en
tid då pensionsklyftan och lönegapet ökar när ena parten, allt som oftast
mannen, samtidigt satsar på sin karriär. Det tunga, oavlönade hushållsarbetet ligger oftast på kvinnan. Självklart ska familjer kunna välja själva hur
man vill ha det, men faktum är att kvinnor är förlorarna.
I den bästa av världar hade man lagt till ett par hundringar och utformat
ledigheten enligt isländsk modell, dvs. delat upp ledigheten så att mamman
fick en tredjedel, pappan en tredjedel och en tredjedel skulle användas valfritt.
Den här förhöjningen består nästan helt av en indexjustering från år 2001
vilket även det verkligen visar att tiden var mogen för en höjning.
Fru talman! Många folkvalda här i salen har skrivit på Rädda barnens kontrakt och lovat att efter bästa förmåga alltid beakta barns utveckling, välmående och åsikter i alla politiska beslut.
Det här var ett steg på vägen – men det finns fler steg att ta. Tack, fru talman.
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Minister Johan Ehn

Tack, fru talman! Det här förslaget som ligger på bordet nu gäller finansiering
av en lag som kom tidigare. Det är inte några nyheter i det. Det finns beskrivet i den framställning som ligger till grund för det här, det som sedermera
blev lagtingsbeslut om hemvårdsstödet.
För moderat samlings del har vi gjort en överenskommelse och godkänt
detta. Samtidigt är det ingen hemlighet att under den diskussionen ansåg vi
också att den merkostnadsberäkning som har gjorts inte alls är säker att den
kommer att se ut som den visar nu. Det handlar väldigt mycket om hur kommunerna väljer att organisera barnomsorgen som helhet. Går man in för att
samarbeta mera över kommungränserna, går in för att skapa mera flexibilitet
när det gäller vilken typ av tjänst man ska använda sig av och om man tittar
över effektiviteten i hela systemet så är det inte alls säkert att det blir en kostnad. Det kanske faktiskt blir en möjlighet att göra inbesparingar.
De små strukturerna som vi har i dagsläget medför att vi kanske inte kan
dra nytta av att kostnaden för hemvårdsstödet per barn är betydligt lägre än
vad en barnomsorgsplats kostar fullt ut, eftersom det kommer att leda till att
våra barngrupper blir mindre. Men om man, som vi förfäktar, skulle se till att
hitta samarbetsmöjligheterna så att man får effektiva barngrupper då är det
också mycket möjligt att kostnadseffekten överhuvudtaget inte kommer att
slå ut.
Vad gäller utvärdering så tycker jag att det är självklart att man ska utvärdera en sådan här reform. Men att föreslå att en reform ska utvärderas efter
ett år känns inte riktigt seriöst. Som flera andra har varit inne på här i diskussionen så behöver en reform också en möjlighet att faktiskt få visa vad den
går för. På ett år hinner vi nätt och jämt införa reformen och vi ser inte om
det finns några tänder i de val som människorna gör.
Jag ser naturligt framför mig att det här ska utvärderas precis som alla
andra reformer vi gör. Det ska man göra för att man även ska kunna få till
stånd effektiva lösningar. Då ska det också ges tid så att den typen av reformen också kan utvärderas på ett rättvist och ändamålsenligt sätt. Annars
kommer vi att ha en situation där reformer som görs och utvärderas efter
mycket kort tid kommer att kastas i papperskorgen bara på grund av att de
inte har fått en möjlighet att visa vad de faktiskt går för. Tack, fru talman.
Ltl Ingrid Johansson, replik

Talman! Jag vill poängtera att kostnaderna för barnomsorgen och för
hemvårdsstödet inte är jämförbara på det sättet som minister Ehn
påstod. När man är hemma med hemvårdsstöd så nyttjar man också
andra offentligt bekostade verksamheter; öppna förskolan, babymusik
och en hel annan verksamhet.
Vi måste också räkna in de uteblivna skatteinkomsterna på grund av
att man inte arbetar och de blir statiskt lägre livet ut, vilket vi tidigare
konstaterade. I och med familjernas minskade tillgängliga medel så
minskar köpkraften vilket givetvis påverkar näringarna.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Jag är helt medveten också om den här sidan. Vi ska
komma ihåg att det är bara åtta månader som man verkligen måste
stanna hemma. Det är bara under de här åtta månaderna med ett förhöjt
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hemvårdsstöd som det tvång att någon i familjen stannar hemma och
inte har någon som helst inkomst i övrigt. Hemvårdsstödet ger ju i sig en
flexibilitet under större delen av tiden att hitta sin egen form för barnomsorgen, hitta sin egen form för att bedriva förvärvsarbete vid sidan
om som på bästa möjliga sätt passar för den familjesituationen. Det är
ett läge där vi både får en effektivare barnomsorg och en möjlighet att
utföra ett förvärvsarbete som också leder till skatteinkomster.
Jag är helt enig med att det finns ett behov av att utvärdera detta
mera i detalj. Men att göra det efter ett år efter att en reform har genomförts det är inte seriöst, som jag sade inledningsvis.
Ltl Ingrid Johansson, replik

Talman! Det är det långa hemmavarandet som är det stora samhällsekonomiska problemet och framförallt det stora problemet för den kvinnliga befolkningen. Det uppstår ju stora orättvisor i och med detta och det
upplever jag att jag har diskuterat hela tiden.
Det som minister Ehn pratade om nu, att man kan hitta lämpliga förvärvsinkomster, så problemet är bara att familjer resonerar att lämpliga
förvärvsinkomster innebär att kvinnorna jobbar deltid.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Vad utfallet blir? Vi kan vara överens om vad utfallet har
blivit tidigare. Det är precis såsom ltl Ingrid Johansson beskrev; det har
ofta blivit kvinnan som stannar hemma. Det är ju precis just den typen
av strukturer som vi ska jobba med för att få en förändring. Det gäller
att inte bara jobba med det enskilda stödsystemet. Det handlar minst
lika mycket om att jobba med jämställda löner och liknande saker så att
valet för familjen blir enklare att göra i det här sammanhanget.
Jag vill än en gång poängtera att det är bara under åtta månader under den här stödtiden som man inte har valet att kunna göra någonting
annat än att vara hemma och inte jobba. I övrigt har vi gett möjligheterna för familjerna att hitta sitt pussel. Det borde ge både möjligheter för
båda parter i familjen och den stora valfriheten som jag tycker att är viktig i det här sammanhanget.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Vi har något olika utgångspunkt när det gäller den här reformen. Nu är lagen klubbad och den har ambitionen att ha väldigt starka
jämställdhetsmål. Jag delar ministerns syn på att det kan vara lite för tidigt att göra en första utvärdering efter ett år. Men en utvärdering behöver göras. Hur slår det regionalt? Hur slår det för jämställdheten? Vilken
service erbjuder vi barnen och föräldrarna? Jag delar uppfattningen att
det kan vara lite knappt att göra en utvärdering efter ett år, men en utvärdering ska göras.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Ltl Katrin Sjögren och jag verkar tänka lika på det sättet. Vi
har en lagstiftning som ligger. Den lagstiftningen ska nu få visa vad den
går för. När man börjar ha ett underlag för att göra en vettig värdering,
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då gör man det också. Det tycker jag är ett bra sätt att jobba på när gäller
att lagstifta. Man ska se om lagstiftningen får den utgång som man hade
önskat samt att man får de önskade effekter av de insatta medlen. Jag
tycker att det låter som en bra väg framåt.
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.
Plenum slutar
Nästa plenum hålls 16.11.2015 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Värderade fru talman! Jag ber att till lagtinget för behandling få överlämna
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Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens
förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Diskussion.
Vicelantrådet Roger Nordlund

Tack, fru talman! Ärade ledamöter, det här är den sista budgetpresentationen
för mig i den här regeringen. Detta blir en liten sammanfattning av den period som har pågått sedan 2011 fram till 2015 under regeringen Gunells mandatperiod.
Vägledande för oss i det här arbetet, ända sedan den här regeringen startade, har varit omställningsbudgeten. I omställningsbudgeten angav vi vilka
reformer vi avsåg att genomföra under den här perioden. Vi angav också vilka
ekonomiska målsättningar vi ville uppnå under den här perioden. Vi hade
som måtto; framtidstro, samarbete och resultat.
När det gäller framtidstro, samarbete och resultat så vågar jag påstå att vi
idag har ett betydligt bättre samarbetsklimat och samarbetsvilja inom förvaltningen än tidigare. Vi har öppnat upp och visat på att man når bättre resultat tillsammans även inom offentlig sektor på Åland och inom landskapsförvaltningen.
Vi har också uppnått goda resultat. Det är bara att titta på arbetsmarknadsläget. Vi har den högsta sysselsättningsgraden i Finland, klart över resten av landet. Vi har en mycket låg arbetslöshet, enbart 3,6 procent, vilket är
unikt speciellt i Finland men de facto också hela i Norden för att inte tala om i
Europa. Att människor har arbete och klarar sig själva och sin försörjning
kanske ändå är det bästa beviset på om en politik har lyckats eller inte. Samtidigt har vi också kunnat upprätthålla alla de välfärdssystem som ett normalt
nordiskt samhälle ska ha.
Det som också är bra med den höga sysselsättningen är att det betalas
ganska mycket skatt på Åland. Kommunerna har egen skattebehörighet, vilket medför att de åländska kommunerna går betydligt bättre idag än vad de
gjorde för några år sedan. Kommunernas ekonomi avspeglar hur samhället
ser ut, i motsats till landskapets ekonomi som idag är en spegelbild av landet
som helhet i och med att vi har klumpsummesystemet. Jag återkommer till
klumpsummesystemet lite senare.
Vi har också uppnått resultat tillsammans med näringslivets olika satsningar. Vi har skapat samarbetsarenor. Fiskodling på land håller just nu på
att färdigställas i Eckerö. Fiskodlingen är ett av många projekt som är ett resultat av de samarbeten som landskapsregeringen har varit med och initierat,
skapat det rätta arenorna och är med och finansierar så att projekten har blivit möjliggjorda. Det skapar ny industri på Åland. Det blir också profilsatsningar i det åländska samhället när vi satsar på miljön och uthållighet.
Vi har också satsat mycket pengar på energi och fått till stånd vindkraftsatsningen. Vi ska bygga klokare. PAF bygget är helt och hållet en noll lösning. Vi har satsat stora pengar på Övernäs skola så att man ska kunna göra
den så energismart som möjligt osv. Vi har på det här sättet försökt skapa det
moderna uthålliga samhället.
Vi har också gjort stora reformer inom förvaltningen. Den bok ni nu har
framför er på era bord såg helt annorlunda ut för fyra år sedan när det lagtinget tillträdde. Vi har en ny budgetstruktur. Vi har helt och hållet övergått
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till affärsbokföring. Inom landskapsförvaltningen har vi ett nytt redovisningssystem i bruk. Vi har ett gemensamt system tillsammans med ÅHS så
nu kan vi samköra och se allting på samma sätt. Det var någonting som var
helt främmande för några år sedan.
Vi har skapat en gemensam ombudsmannamyndighet.
Man kan säga att sjötrafiken helt och hållet har blivit driftprivatiserat.
Ålands digitala agenda har skapats, ett unikt samarbete mellan landskapets myndigheter och den kommunala sektorn är också med. Det finns ännu
inte någonting liknande i hela Norden. Åland digitala agenda är en skapelse
som naturligtvis har vissa födslovåndor, men som är väldigt värd att vårda
och utveckla. Ålands digitala agenda ger Åland möjlighet att lyfta också på det
digitala området.
Vi har också skapat fastighetsverk som fullbordas i och med detta budgetförslag. Det kommer också att vidareutvecklas så att vi får ÅHS och hela trafikavdelningen med. Vi måste ta det stegvis eftersom det här är en väldigt stor
munsbit att svälja på en gång. Som ni ser så visar det några saker när vi skapar ett fastighetsverk. Det visar att vi har en väldigt stor förmögenhetsmassa i
landskapet. När vi skapade fastighetsverket så måste vi också värdera upp
våra fastigheter bokföringstekniskt till ett värde och det avspeglar sig i affärsbokföringen i ett formellt överskott på 90 miljoner. Jag vill understryka att
det är bokföringsmässigt som det syns i affärsbokföringen. Samtidigt är det
en påminnelse om att allt vi har gjort hittills i landskapet Åland, vi har betalat
kassakontant bl.a. när vi har byggt Alandica, köpt en färja eller någonting annat. Jag tror att vi är ganska unika i västvärlden på det sättet.
Jag ska återkomma till fastighetsverket. Det skapar vissa möjligheter för
framtiden angående hur vi ska klara skutan flytande.
Under planering är också ett gemensamt servicecenter framförallt för
landskapets egen förvaltning men sedan kan det även i förlängningen inkludera kommunerna och olika kommunalförbund om man så önskar. På det
sättet kan vi på Åland skapa en så rationell och effektiv administration som
möjligt med hjälp av samarbete och den digitala agendan.
Under planering är också ett trafikverk som, på motsvarande sätt som fastighetsverket, ska kunna sköta om skärgårdstrafiken framförallt men också
den landbaserade trafikutvecklingen. I framtiden kommer vi sannolikt att se
de investeringar som görs på land i fastigheter via fastighetsverket och de
som görs på sjön via trafikverket. På det här sättet får vi en helt ny struktur
som är mera lätt överskådlig. Man ser vad de olika verksamheterna kostar
och hur man ska hantera dem framöver.
Fru talman! Sedan några ord om ekonomin och hur vi finansierar det här.
Som finansminister är det väldigt viktigt att man inte bara är hård och sätter
olika ramar och sätter begränsningar för olika verksamheter. Man måste
också försöka hitta möjligheter att finansiera verksamheterna, speciellt de
verksamheter som är nödvändiga i ett samhälle för att vi ska klara välfärden
och för att vi ska ha ett modernt och utvecklande samhälle.
Den budget vi har idag finansieras till 82 procent av den så kallade klumpsumman eller avräkningssystemet och resten finansieras med olika avgifter
och PAF pengar.
De som säger att avräkningen har stigit har rätt. Avräkningen har stigit. Nu
är vi faktiskt tillbaka på 2007-2008 års inkomstnivå. År 2007-2008 hade vi
samma avräkningsbelopp som vi nu har i 2016 års budget. År 2007-2008
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hade vi en kostnadsnivå och jag tror att alla förstår att vi har en annan kostnadsnivå i vårt samhälle och i hela landet år 2016. Detta har varit utmaningen för den här regeringen som nu avgår och det är utmaningen för den regering som tillträder. Hur ska man kunna anpassa 2016 års kostnadsnivå till
2007 års inkomstnivå? Det är ingen lätt utmaning. På vilka andra sätt vi kan
finansiera budgeten på? Det måste man samtidigt fundera på. Naturligtvis
genom att ta in mera avgifter på olika verksamheter. Men jag ska erkänna att
den här regeringen och jag har använt oss av PAF pengar för att satsa på utveckling. Vi såg genast när vi tillträdde att det fanns ett stort underskott när
det gäller utveckling, framförallt på den digitala sidan. Då tog vi lite pengar,
inte från PAF de facto utan det var PAF pengar som fanns inne i vårt system,
och satte dem i arbete. Det har också gett resultat och ger resultat hela tiden
nu. I offentlig sektor måste det finnas resurser till utveckling.
Jag tror att man nu måste tänka framåt, inte bara på de kommande fyra
åren. Man måste tänka på hur vi ska klara oss fram till år 2022 när vi har en
ny självstyrelselag och förhoppningsvis ett nytt ekonomiskt system som mera
avspeglar det näringsliv och den skattekraft som vi har på Åland. Vi måste
försöka klara skutan så att vi inte skuldsätter oss eller gör oss beroende av externa krafter mera än nödvändigt fram till den tidpunkten.
Den här budgeten som vi nu lämnar ifrån oss ger en grundstruktur som går
att jobba vidare på och den ger vissa förutsättningar för att också klara de
närmaste åren och hoppeligen ända fram till målet år 2022. Sedan kan man
aldrig veta, det finns externa förutsättningar som kan förändras till det bättre
men också till det sämre. Man måste alltid ha en viss reservation för detta i de
här sammanhangen eftersom vi är så tungt beroende av avräkningen, ungefär
till 80-82 procent. Avräkningen behärskar vi inte på något sätt.
Jag tror att man måste använda sig av fastighetsverket och ett kommande
trafikverk när vi ska göra olika investeringar. När vi ska göra investeringar
framöver så vi måste göra väldigt hårda prioriteringar. Då har vi möjlighet att
klara driften och hålla den åländska landskapsskutan flytande under ett flertal år.
Den här budgeten för 2016 visar på ett underskott, men det finns inget
upplåningsbehov ännu för 2016. Sedan beror det på hur man hanterar år
2016 och framåt. På något sätt är det lite patent, jag tittade på siffrorna idag
och när den här regeringen som jag representerar tillträdde så hade vi 58 miljoner i kassan den 1 januari 2012. Den 31 september 2015 har vi 58 miljoner i
kassan. Startpunkten är ganska lika. De facto är också det strukturella underskottet ganska lika. Vi har gjort det vi kunde med vår omställningsbudget för
att ta bort det som vi såg då, 15 miljoner. Problemet nu är att ytterligare 15
miljoner har flyttats bort eftersom avräkningen har sjunkit. Avräkningen är
cirka 15 miljoner lägre än vad prognosen visade 2011 när vi gjorde upp vår
omställningsbudget. Så är den verklighet som vår regering hade att förhålla
oss till. Den nu tillträdda regeringen har samma utmaning. Kassan är densamma. De facto har jag fått ganska mycket spott och spe när vi har använt
oss av PAF pengar och att vi har rånat PAF osv. Jag tittade också där på siffrorna på skoj. År 2011 hade PAF 46 miljoner disponibla medel. Den sista december 2014 hade PAF 87 miljoner, alltså en ökning med 41 miljoner. Under
vår tid som regering har PAF pengarna ökat med 41 miljoner! De ekonomiska
disponibla medlen finns, men samtidigt finns också utmaningarna, det är jag
den första att skriva under på. Vår regering såg att vi har ett stort utveckl48

ingsunderskott som vi tog tag i. Nu har vi också ett stort underskott när det
gäller investeringar i infrastrukturen. Men det lyckliga med den saken är att
det kan man ändå portionera ut och hantera lite över tiden för. Det hoppas
jag att den nu tillträdda regeringen ska göra på ett ansvarsfullt sätt.
Fru talman! Det viktigaste, oberoende av vilken regering vi har, är att vi
försöker se till att folk har arbete så att man kan klara sig själv. Det värsta
som kan hända är om det börjar friställas människor inom offentlig sektor eller inom det privata näringslivet. Då får vi en dubbel effekt i det åländska
samhället. Vi får sänkta kommunala inkomster, kommunalskatter och vi får
ökade kostnader i kommunerna. Det blir en väldigt svår effekt att hantera i
det åländska samhället.
Jag brukar säga att finansministern är en ganska viktig post i regeringen.
De facto kommer det att vara minst lika viktigt framöver att vara näringsminister och se till att näringslivet fungerar så att man har goda förutsättningar
och att folk har arbete. Ett samhälle där folk har arbete och klarar sig själva
fungerar faktiskt ganska bra.
Fru talman! Sedan några ord om klumpsumman och den kamp som har
pågått nästan ända sedan starten. Vi skulle vilja ha en viss förändring av
klumpsumman. Jag hoppas och tror att den ny tillträdda landskapsregeringen också ska fortsätta det arbetet så att man får en klumpsumma som mera
motsvarar den ekonomi vi har på Åland. Jag tycker att Ålandsdelegationens
utlåtande är en god grund att ta avstamp i för vidare diskussioner med Finlands regering för att få en viss förändring. Skulle man lyckas med detta så
skulle det vara ett bra steg framåt. Kanske det inte är så stora pengar idag
men det är i varje fall 7-8 miljoner. Dessa 7-8 miljoner, som vi anser att är
skillnaden, är precis vad vi ytterligare skulle behöva ha för att klara investeringarna i vår infrastruktur på Åland idag.
Avslutningsvis vill jag tacka för intressanta år. Jag är glad och stolt över att
jag har fått vara finansminister. Jag är stolt över hela landskapsförvaltningen
och speciellt stolt över min egen avdelning, finansavdelningen. De har gjort
ett fantastiskt jobb. Om det har varit förändring någonstans så har det de
facto varit på den avdelningen. De har gjort det med glädje, de har aldrig sagt
nej och ingenting har varit omöjligt. Möjligtvis har det tagit lite längre tid någon gång men allt har varit möjligt. Det är väldigt viktigt att den inställningen
finns i förvaltningen. Jag har en hälsning till den regering som tillträder; se
till att det finns resurser som är i balans med de åtaganden som förvaltningen
har. Precis som vi måste skapa framtidstro i det åländska samhället, inom näringslivet och bland vanliga människor så att man håller igång konsumtionen
och jobbar framåt, precis på samma sätt måste vi också hantera vår egen förvaltning. Vi kan inte sätta upp målsättningar och åtaganden som är höga och
sedan ge små och minimala resurser. Då går detta inte ihop, då tappar man
till slut i tron på självstyrelsen och då blir det gnissel i systemet. Vi måste se
till att vi har balans i de resurser som vi ger till förvaltningen så att de kan
förverkliga den fina självstyrelse som vi alla älskar. Tack.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag vill ställa en fråga gällande arbetsvärdering och
lika lön för likvärdigt arbete. Jag ser lite med oro på att det kommer att
krävas ganska mycket. Det är ett svårt område. Hur ska man kunna jämföra ett yrke med ett annat? Är vi först i världen med att göra detta eller
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finns det någon vedertagen modell som man arbetar efter? Det här är ett
resultat av strejken. Ska vi lyckas ta fram en lösning på det? Hur går det
arbetet? Jobbar vi efter någon vedertagen modell? Det är nog ganska
svårt. Vem ska göra bedömningarna?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Det var bra att ltl Carlsson tog upp den frågan. Detta är en
av de sakerna som vi i den avgående regeringen kan vara stolta över. Vi
har satt ett datum; år 2020 ska vi ha jämställda löner i offentlig sektor
inom landskapsförvaltningen. Det är som ltl Carlsson sade, det är delvis
ett resultat av Tehystrejken, men det är också ett resultat av de förhandlingar som pågick före det. Vi har avsatt resurser. Den ordinarie avtalschefen jobbar på heltid med de här frågorna nu. Facken på Åland jobbar
i olika arbetsgrupper som kommer att ta fram mallar. Man gör olika
jämförelser där man börjar med mindre grupper för att få erfarenheter.
Jag tycker att det är en väldigt viktig fråga att vi står för det här och
att vi håller fast vid att år 2020 ska lönerna vara jämställda inom offentlig sektor på Åland. Någonting annat är lite svårt att godkänna
Vi har inledningsvis också tagit upp en del pengar för detta. Jag medger att det kommer att kosta mera pengar framöver. Med vad är alternativet då? Att vi medger att vi inte ska ha jämställda löner på Åland? Det
är för mig omöjligt.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Självklart, oavsett om man är kvinna eller man, ska
man ha samma lön för samma arbete och yrke. Det som jag ser med oro
är om man har beaktat tillräckliga resurser för detta i budgeten? Om jag
minns rätt så finns det någon diskussion om vite ifall vi inte uppfyller
vissa saker nu. Hur ser processen ut? Framskrider det på det sätt som
man har tänkt sig? Går arbetet framåt? Kommer vi att klara av att undanhålla oss att betala ut vite? Hur mycket har man beaktat detta i budgeten?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! I budgetförslaget för 2016 finns alla de kända kostnaderna
upptagna. Det här arbetet kommer naturligtvis främst att synas under
de kommande åren; 2018, 2019, 2020 och framåt, i större grad än under
år 2016. All information som jag har fått tyder på att arbetet går framåt
helt enligt plan.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Axel Jonsson, replik

Fru talman! Vicelantrådet försvarade dessa underskott som vi har sett
både under det år som vi lever i 2015, som beräknas landa på ungefär 12
miljoner enligt budgeten, och nu ett underskott på ungefär 18 miljoner
om man räknar bort den bokföringstekniska uppvärderingen som kommer av fastighetsverket. Vicelantrådet försvarade underskottet med att
man inte vill friställa personer och skicka ut dem i arbetslöshet för det är
det värsta som kan hända. Samtidigt kan man se på arbetsförmedlingens hemsida att det finns över 60 tjänster lediga på den privata mark50

naden i nuläget. Menar verkligen vicelantrådet att man per automatik
skulle skicka ut offentligt anställda i arbetslöshet, att folk inte är kapabla
att söka jobb i det privata näringslivet, om man går in för att verkligen ta
ansvar för de ekonomiska utmaningarna vi har framför oss?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! För det första utgår jag ifrån att alla de tjänster vi har idag i
landskapsförvaltningen är välmotiverade. I mitt anförande ville jag lyfta
fram att det finns ett underskott inom vissa områden där vi egentligen
borde förstärka, om vi skulle ha råd, för att kunna utveckla vår självstyrelse och leva upp till de standarder som krävs.
Vi ska komma ihåg att en av de utmaningar som vi har nu, och som är
ny, är att befolkningsutvecklingen verkat ha stannat av. Vi måste fundera på hur vi ska kunna attrahera flera människor att komma till
Åland. Hur ska vi kunna skapa arbetsplatser som de kan komma till?
Ltl Axel Jonsson pekar gärna på det ackumulerade underskottet, vilket han tidigare pratade mycket om, och nu är det ett underskott i affärsbokföringen. Men verkligheten är den att landskapet inte har någon
skuldsättning. Vi kommer inte att ha någon skuldsättning år 2016 för jag
tror inte att nästa regering lyckas göra av med så mycket pengar. Hur
det sedan ser ut framåt ligger inte i mina händer, utan det ligger i nästa
regerings händer.
Ltl Axel Jonsson, replik

Det stämmer att vi inte har några skulder. Vi rör oss hela tiden ditåt med
tanke på att underskottet växer och att vi får ett större behov av alla
möjliga projekt som vi budgeterar för. Det är ju ganska odemokratiskt
om vi här i lagtinget går in för stora satsningar och sedan aldrig förverkligar dem. Varför ska vi då ha ett budgetarbete?
I min replik ville jag lyfta fram det faktum att vi har ett näringsliv som
har krympt med 9 procent, BNP totalt på Åland har krympt med 9 procent sedan 2010. Samtidigt har vi sjukvårdsutgifter som har ökat med 27
procent.
Om vi vill attrahera människor att flytta hit fortsättningsvis så måste
vi få fart på det privata näringslivet. Det privata näringslivet måste utgöra en större del av BNP än vad det gör idag. Idag minskar det hela tiden och då kan vi inte fortsätta att expandera offentlig sektor och tro att
vi ska lösa våra problem med en expansion där. Vi måste ha fokus på att
vara återhållsamma i offentlig sektor och snarare satsa på den privata
sektorn för att skapa nya arbetsplatser. Delar inte vicelantrådet den
uppfattningen?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Jag delar det mesta som ltl Axel Jonsson sade nu. Om Jonsson tittar på statistiken som torde finnas i budgeten så visar den på att vi
har minskat antalet anställda inom landskapets förvaltning med cirka
160 personer under de här åren som vi har suttit vid regeringsmakten.
Det är helt enastående i vår självstyrelsehistoria. Den här regeringen har
verkligen gått från ord till handling. Vi har moderniserat, utvecklat och
skapat nya strukturer.
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När det gäller skuldsättningen så det som stör mig mycket, fru talman, är att man tittar väldigt snävt på ett år. Ibland tror man till och
med att vi har en kvartalsekonomi här. Se över en längre tid! Titta några
år bakåt, då kan man hitta underskott på 25 miljoner i affärsbokföringen
och vi har fortfarande inte lånat några pengar. Nu har vi underskott på
12 miljoner, bokslutet kommer att visa någonting annat. Det viktiga är
att vi ser till att vi har ekonomiska resurser så att vi kan finansiera det
här. Det är finansministerns sak att också peka på sådana lösningar och
inte bara sätta ramar som överför problemen på andra.
Talmannen
Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag håller med vicelantrådet om några saker, jag ska nämna
två. För det första långsiktigheten i politiken, hur oerhört viktigt det är
och borde vara att vi skulle tänka mer långsiktigt. Nu blir det lätt så att
det är över mandatperioden, man byter regering och så blir det en ny
mandatperiod och det ändrar. När stafettpinnen lämnas över till en ny
regering så är det viktigt att man också för de saker som är bra vidare i
processen.
Den andra saken är att förvaltningens tjänstemän är ryggraden i hela
vår verksamhet. Det är där som verkstaden verkligen är. Det är viktigt
med en bra personalpolitik och en motiverad personal.
Sedan vill jag lite ifrågasätta räkneexemplet med 58 miljoner när vicelantrådet tillträdde och 58 miljoner när vicelantrådet lämnar över. Manöverutrymmet har krympt, frågan är vad var det för pengar i början
och vad det är för pengar nu i slutet som finns i kassan?
Talmannen
Tiden är ute!
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Jag tror att vtm Viveka Eriksson lika väl som jag vet att likviditeten 2011 bestod till stor del av projekt och investeringar som inte
hade fullföljts helt och hållet. Samma sak gäller ganska långt nu också
2015, vi har en eftersläpning här. Så ser verkligheten ut. Det gäller för en
skicklig finansminister och en skicklig regering att kunna hantera det
här så att landskapsskutan flyter och att vi inte gör oss beroende av externa finansieringsinstitut när vi har egna inkomstkällor och egna medel
som vi kan använda så långt som möjligt.
Jag ger den reservationen att vi är i en allvarlig situation, landet och
Europa, och naturligtvis påverkar det också landskapets ekonomi. Man
måste ha beredskap att vidta de åtgärder som behövs, men som läget är
nu ska vi kunna klara oss med egna resurser.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Manöverutrymmet har krympt under den här mandatperioden.
Då ska man också komma ihåg att under den förra perioden tappade vi
nästan 30 procent i inkomster. Nu är ändå inkomsterna på en rätt hög
nivå även om man kan titta på det faktiska värdet av de inkomsterna.
Det är en hög nivå av inkomster och ändå går inte plus och minus ihop.
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Verkligheten är ju den att inkomsterna inte räcker till för de utgifter som
finns.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Där har vtm Viveka Eriksson helt rätt. Det som fanns under
den perioden var den så kallade utjämningsfonden som helt och hållet
absorberades under den föregående perioden. Under den här perioden
har vi inte haft någon utjämningsfond att ta till. Enda extra pengar som
vi har kunnat använda oss av är när vi har återanvänt PAF pengar som
har funnits inne i vårt eget system. Vi har använt de pengarna till modernisering, utveckling och till energiområdet så att vi t.ex. ska kunna få
Övernäs högstadieskola så energismart som möjligt. Vi har också gjort
många andra mindre satsningar runt om.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson, replik

Bästa vicelantråd, finansminister Roger Nordlund, det hördes inget tack
i de tidigare replikskiftena. Jag vill i alla fall på lagtingets vägnar tacka
vicelantrådet för en gedigen insats under den avslutande mandatperioden som vi har bakom oss.
Ministern kan med gott samvete lämna över finanserna i nya händer.
Den redogörelse som vicelantrådet gav vittnar om att det har funnits en
balans mellan behovet av att spara och stimulera. Det är en oerhört svår
balansgång. Den helhetspolitik som man har lyckats leverera; att både
minska antalet anställda men ändå se till att upprätthålla den grundläggande sysselsättningen i det åländska samhället, har varit mycket god.
Jag skulle gärna att vicelantrådet, som en sista vägkost, skulle säga
någonting om hur han ser på investeringspaketet som vi har framför oss.
Har vicelantrådet någon önskelista, en bedömning av läget?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Man ska vara försiktig med de investeringar vi gör framöver. Det är investeringar som suger pengar ur landskapets likviditet
ganska mycket. Den här regeringen som tillträder nu måste göra upp en
ordentlig prioriteringslista för investeringarna och också använda sig av
tidsfaktorn. Man måste se hur man placerar in investeringarna för att vi
ska klara likviditeten för landskapet. Man måste också se hur de olika
investeringarna passar in för näringslivet så att vi ska ha en bra och
jämn konjunktur även inom byggsektorn. Det ska vara en försiktighet
men att man sakta malar på och förverkligar olika saker.
Jag vill igen understryka att för varje regering är det väldigt viktigt att
man kan behålla och utveckla framtidstron i samhället. Om det blir för
många käppar i hjulet och man börjar sätta stopp här och stopp där så
det får dominoeffekt som blir olycklig. Jag önskar verkligen att nästa regering, när den tillträder, har ett regeringsprogram som fortsätter att
hålla uppe framtidstron i det åländska samhället.
Talmannen
Tiden är ute!

53

Ltl Harry Jansson, replik

Som vicelantrådet vet så har ju hela lagtinget gått in för att vi ska införa
ett fastighetsverk på allvar från och med den 1 januari 2016. Ändå har
det förekommit lite förvirring även i lagtinget angående varför vi tvingas
blåsa upp resultaträkningen i Ålands budget för nästa år med detta fiktiva bokföringsvärde på närmare 100 miljoner euro. Skulle vicelantrådet
vilja upplysa oss om varför det är nödvändigt att göra så här istället för
att boka posten via en balansräkning?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Orsaken är bokföringsteknisk. Det är för att man ska kunna
göra avskrivningar på rätt nivå. Man måste ha rätt värden in i balansen.
Samtidigt höjer det här lite på nivåerna i 2016 års budgetförslag. Det
jämnar ändå ut sig över tid. Från 2016 och 2017 osv. kommer investeringarna att göras i fastighetsverket. Lagtinget kommer bara att ge en
fullmakt till fastighetsverket att förverkliga t.ex. ett polishus eller någon
annan byggnad. Sedan kan fastighetsverket antingen förverkliga det
med pengar som de anhåller om att få från landskapet eller externa finansiärer eller med egna pengar som man har ackumulerat inom fastighetsverket. Det blir ett helt nytt sätt att se på de här verksamheterna.
Det ger också de facto möjligheter.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vtm Viveka Eriksson

Talman! Idag så som alla andra dagar ska vi stå upp för och försvara den
öppna demokratiska rättsstaten. Idag särskilt med våra tankar hos fransmännen och alla dem som drabbats av terrorattackerna i Paris. Franska revolutionen och andra kamper för frihet och rättvisa har lagt grunden för vårt
demokratiska styrelseskick. Terrorrörelsers syften är att skrämma och slå
sönder och därför är det betydelsefullt att vi alla unisont ställer oss upp i försvar för vårt samhälle som bygger på solidaritet och rättssäkerhet. Kamporden under den franska revolutionen, frihet, jämlikhet och broderskap är
fortsatt viktiga värdeord.
Frihet under ansvar, jämställdhet och alla människors lika värde är grundläggande värderingar för oss liberaler. Med fortsatt öppet sinnelag, med tolerans, kunskap och kompetens vill vi vara med och bygga vårt samhälle.
Budgeten är ett av de viktiga redskapen med vilket vi bygger Åland. Situationen är besvärande. I nästa års budget räcker inte inkomsterna till att täcka
utgifterna. När vi går till vår egen privata ekonomi så måste plus och minus
gå ihop. Vi får vi anpassa våra utgifter till de pengar som kommer in på kontot. Det är knappast en hållbar långsiktig lösning att låna pengar för vårt uppehälle.
Årsbidraget ligger på minus 6,2 miljoner. Årsbidraget borde täcka avskrivningarna men gör det inte. Med den här budgeten är det strukturella underskottet cirka 20 miljoner. Det är inget drömläge för en ny regering att ta över
landskapets svaga finanser. Det kommer att krävas blod svett och tårar för att
få ordning på ekonomin.
Det behövs sannerligen strukturförändringar och det finns inget utrymme
för kostnadsdrivande reformer! Det blir att dra på arbetshandskarna, kavla
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upp ärmarna och tillsammans med förvaltningen ta nya tag för att ändra kursen.
Helt klart är att den nya kommande regeringen måste minska utgifterna,
men hur ska det genomföras? Osthyveln har använts många gånger tidigare
och våra verksamheter tål inte allt för mycket hyvlande, det finns inte många
extra lager som går att ta bort. Därför behövs nu hårda prioriteringar, se över
helheter och fundera om det finns något vi kunde klara oss utan eller om någon annan kan sköta verksamheten i stället för det offentliga.
Vår huvudsakliga uppgift måste vara att trygga människors grundläggande
välfärd, sjukvården, omsorger för äldre och för människor med särskilda behov, utbildning, alltså de områden som är kärnverksamheten i vårt välfärdssystem.
Men vi kan inte enbart spara, vi måste också se till att vi utvecklar och möjliggör tillväxt, att vi jobbar med reformer som på sikt innebär ett effektivare
och smartare sätt att använda våra begränsade resurser.
Människors arbete, sysselsättningen i samhället, näringslivets aktiviteter,
företagarnas kreativitet och verksamhet genererar våra gemensamma pengar.
Tillsammans samlar vi ihop medel till vår välfärd.
På ett hållbart Åland tar vi ansvar för arbetsmarknaden och ser till att det
finns förutsättningar för näringslivet. På ett hållbart Åland måste företagandet uppmuntras och arbetspolitiska åtgärder genomföras. Därför bör näringspolitik och arbetsmarknad vara ett område som har särskild fokus framöver.
Vi måste också se till att barn och unga får en bra start och en god utbildning så att de är väl rustade för sin framtid. Det gäller alla, därför behövs det
åtgärder som tryggar samtliga barns möjligheter att få en utbildningsplats på
gymnasiet. Barn och unga ska inte falla emellan vid stadieövergångar. Kreativa människor och utbildad arbetskraft är avgörande för tillväxt och utveckling av Åland, för en hållbar utveckling och därmed en tryggad välfärd.
Det är oroande att befolkningsutvecklingen verkar stanna av. Vi har i
många år varit bortskämda med att vår befolkning stadigt har ökat. Åland har
lyfts av inflyttade, behov av arbetskraft har tillgodosetts och vårt samhälle har
berikats av nya människor som fört in nya kulturer, nya seder. Mångfald berikar.
Vi ska fortsätta vara ett välkomnande samhälle som gärna tar emot nya
människor, vi måste föra en inkluderande politik. Vi behöver också visa att vi
är ett solidariskt samhälle där vi har beredskap att hjälpa människor som flyr
undan våld, krig och terror.
På ett hållbart Åland ser vi om vårt hus, går in i våra strukturer och är beredda att genomföra förändringar så att vi med mindre medel kan åstadkomma mera resultat.
Under förra mandatperioden talades det mycket om samhällsreformer,
olika grupper tog fram underlag för reformering av samhällsstrukturerna.
Nu behöver vi gå vidare och mera konkret föra samman olika verksamhetsformer.
Den utredning som genomförts på norra Åland på beställning av Finströms, Getas och Sunds kommuner visar en riktning. Det är enligt utredarna
smart att gå vidare och slå ihop kommuner. På så sätt får kommunerna mera
muskler både inåt och utåt, bättre möjligheter att ta tillvara kompetenser och
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bättre möjligheter att fortsätta ge god service till människorna. Det är utifrån
de slutsatserna vettigt att fortsätta och mer i detalj beskriva vad ett samgående får för konkreta verkningar för kommuninnevånarna.
I det fortsatta arbetet måste stor vikt läggas på att närhet till servicen tryggas. Den stora farhågan är att samgåenden och strukturändringar leder till att
serviceenheter placeras mer centralt på bekostnad av närheten till tjänster
från det offentliga.
Utredarna föreslår också att en motsvarande studie görs för hela Åland. Vi
liberaler tror mycket på en metod där vi får ökad kunskap om fakta och därmed bättre kan förutspå konsekvenserna. Det finns många känslor i debatten
om kommunstrukturen. Det är förståeligt och känslorna ska tas på allvar.
Men vi ser en utveckling som går i en riktning, fler ålänningar behöver mer
service och det kommer att finnas mindre pengar för att sköta samhällets
olika åtaganden. Därför bör vi se om vårt hus och söka nya lösningar för hur
vi sköter vår gemensamma sektor.
Oberoende måste strukturändringar föregås av att folket säger sitt, i någon
form av folkomröstning. För att genomföra en folkomröstning bör vi ha ett
ordentligt underlag och tillräckligt med fakta.
Vi liberaler är också inne på att investeringar som minskar budgetslitaget
ska genomföras, sådana investeringar som går att hämta hem på några års
sikt. Ett bra exempel är skärgårdstrafiken och kortrutt. Genom att bygga nu
kan vi bygga bort stora kostnader inom skärgårdstrafiken. Det är inte smart
att låta färjor gå långa rutter längs med land. Vi är övertygade om att Åland
ska satsa på korta färjpass och dra trafiken över land där det går.
Det finns inget utrymme för dyra reformer framöver. Det betyder att reformeringen av socialvårdslagarna som nu måste till ska genomföras utan allt
för stora kostnadsökningar. Det innebär krav på att lagstiftningsåtgärderna
ska föregås av prioriteringar och omprioriteringar. Kommunerna som ska
verkställa lagstiftarens krav har inga utrymmen för kostnadsdrivande åtgärder. Samtidigt innehar kommunala tjänstemän stor kunskap. Därför är det
viktigt i socialvårdslagstiftningsprocessen att kompetenser i kommunerna
och tredje sektorn tas till vara.
För övrigt är det ett krav som liberalerna ställer överlag på lagstiftningsprocessen; att sakkunskap och kompetens hos kommuner, tredje sektorn, näringslivet och andra tas till vara i ett tidigt skede när lagar börjar beredas. Vi
hör ofta olika samhällsaktörer klaga på att deras sakkunskap inte tagits tillvara och kommit till sin rätt. Det är smart, särskilt när resurserna är begränsade, att ta till vara goda krafter, också i lagstiftningsarbetet.
Lagberedningen är satt under hård press. Lagstiftningsbehovet är enormt
och samtidigt är två av våra lagberedare upptagna i självstyrelsereformen.
Dessutom knackar EU regelbundet på dörren med olika implementeringar
och krav på lagstiftningsåtgärder. Det är bra att landskapsregeringen nu för
in en ny tjänst på lagberedningen, men eftersom det finns ett stort behov av
lagstiftning, listan är lång, måste det göras prioriteringar också här. Lagar tas
fram först där behovet är störst.
Sammanfattningsvis, fru talman, från den liberala gruppen ser vi med oro
på utvecklingen av den offentliga ekonomin. Vi konstaterar att hårda ekonomiska tider står för dörren, plus och minus måste gå ihop. Därför inser vi att
hur gärna vi än vill genomföra en massa reformer så får våra önskningar stå
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tillbaks och istället förväntar vi oss att regeringen ska söka lösningar för hur
vi kan minska de offentliga utgifterna.
För att hålla hjulen snurrande ska landskapet satsa på tillväxt och utveckling och därför är närings- och utbildningspolitiken prioriterad. Strukturförändringar och vissa investeringar bör genomföras för att minska driftsutgifterna. Det behövs hårda tag om ekonomin för att trygga en fortsatt god välfärd.
Vi förväntar oss också att finans- och näringsutskottet noga analyserar det
ekonomiska läget och ger en riktig ordentlig färdkost till den nya regeringen.
Tack.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, talman! Tack vtm Eriksson för ett intressant allmänpolitiskt linjetal.
När det gäller struktursidan, som vicetalmannen var inne på flera
gångar, är det den kommunala sektorn som vicetalmannen tänker på?
Är det där som förändringarna ska ske? Vi vet att det är ett arbete som
är oerhört långsiktigt. Från centerns sida har vi sagt gång på gång att vi
är helt för processer som sker demokratiskt, där ålänningarna själva
som kommuninvånare får vara med och bestämma. De förändringar
som vicetalmannen till den delen talar om ligger mycket långt fram i
framtiden, i alla fall om man ska följa det regelverk vi har fullt ut. Det
skulle vara intressant att få en kommentar till den delen.
Det andra är hur liberalerna, med tanke på kommande regeringsmakt, ser på den kommunala socialtjänsten. Hur ser man på det i förhållande till andra pågående utredningar? Blir detta för mycket att hantera
för den kommunala sektorn parallellt?
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Liberalerna ser den offentliga ekonomin som en sammanhållen
helhet. Landskapets ekonomi och kommunernas ekonomi går väldigt in
i varandra. Tillsammans har vi ett gemensamt ansvar att sköta välfärden. Det är också därför som man bör ha ett gemensamt grepp om de
strukturförändringar som vi ser att vi kommer att behöva gå in i.
Sedan stämmer det som ltl Harry Jansson sade, det är ett långsiktigt
arbete, människor ska vara med, kommuner ska vara med, men man
måste börja ta de här stegen vidare. Man måste börja ordna möjligheter,
man måste ta fram mera fakta för att folk ska kunna vara med i folkomröstningar eller på något annat sätt som man frågar folket. Visst är det
en långsiktig process, men vi måste nu börja ta ordentliga kliv framåt.
Ltl Harry Jansson, replik

När det gäller specifikt landskapsandelssystemet, är liberalerna, i likhet
med centern, inne för att landskapsandelssystemet i första hand är ett
regionalpolitiskt verktyg för att hålla hela Åland levande? Eller ser liberalerna att det finns möjligheter att göra en omfördelning i syfte att
uppnå större enheter?
Hur ser liberalerna på den kommunala socialtjänsten i ljuset av det
som är på gång överlag nu? Senaste vecka har det presenterats en utredning när det gäller delar av norra Ålands kommuner. Hur ser liberalerna på att man ska kunna få ett helhetsgrepp om man har flera paral57

lella spår; å ena sidan hur man ska organisera delar av socialvårdstjänstpaketet på ett hållbart sätt och samtidigt även titta på kommunernas framtid som självständiga enheter? Vad är liberalernas bedömning i
nuläget?
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Precis som centern har liberalerna alltid försvarat våra regioner. Människor runtom på hela Åland ska kunna leva och få sin service
nära sin bostad. Det är en princip som liberalerna står fast vid.
Samtidigt har vi den ekonomiska situationen som faktiskt kommer
emot. Vi kommer förstås, tillsammans med alla andra partier här lagtinget när vi slutgiltigt slår fast landskapsandelssystemet, att se hur man
omfördelar. Några klara svar får inte ltl Harry Jansson idag, för det här
är en process som pågår och vi båda partier är med i den processen.
Från liberalernas sida har vi under hela den här processen även framhållit att det är viktigt att landskapsandelssystemet ska uppmuntra till
samarbete och samgående.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Britt Lundberg

Värderade fru talman! Självstyrda Ålands ekonomi är en spegel av Finlands.
Hela 82 procent av våra inkomster bygger på avräkningen - eller klumpsumman som vi populärt kallar den. Vi betalar alltså in våra skattepengar till Finland och tillbaka betalas 0,45 procent av Finlands nettoinkomstbudget. Finlands och Ålands näringsliv, basen för våra jobb och våra verkliga inkomster,
är dock mycket olika. En stor del av Finlands inkomster utgörs idag av lån.
Finlands statsskuld växer med 9 000 euro i minuten. Statslånen räknas inte
som inkomst för vår del när klumpsumman räknas ut varför beloppet i
klumpsumman inte ökar för vår del. Just nu är klumpsumman på samma
nivå som åren 2007-2008. Vi kan alla bara med att se på vår egen vardagsekonomi konstatera att det mesta har blivit rejält mycket dyrare jämfört med
för 7-8 år sedan.
Skulle vi räkna om Finlands 9 000 euro i minuten efter vår andel på 0,45,
som används för att räkna ut klumpsumman, så skulle det för Ålands del betyda 40 euro och 50 cent varje minut på Åland. 2 430 euro i timmen. 58 320
euro varje dygn. Vi kan inte säga att Åland går miste om dessa pengar men
det visar tydligt på hur olika våra samhällen är och vilken utmaning det är för
Åland att ha skräddarsydda lösningar och god service för våra ålänningar
utan att ha skuldsättning. Särskilt med beaktande av att klumpsumman fortfarande, efter mer än 20 år, baserar sig på en åländsk befolkning som år 1993
var över 4 000 personer färre.
Att lyfta lån för att kunna ha verksamheten igång känns dock främmande
för vår åländska ekonomi. Lån ska betalas tillbaka och det med ränta vilket
gör att driftskostnaderna ökar för varje tjänst utan att den som jobbar känner
det minsta av det i sitt lönekuvert. Utgifterna blir som en snöboll som kramas
men som så småningom börjar rulla och växa. Att finansiera drift med lån är
inte tryggt och dessutom oekonomiskt. Friheten och möjligheten att utveckla
samhället minskar. Vi får inte heller glömma bort att påbörja en upplåning
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utan att lagtinget kontroller intäktssidan, annat än marginellt, vore ett vågspel med tanke på ålänningarnas tilltro till vår särställning.
Till de positiva inslagen kan vi dock räkna en god likviditet och att en
skattegottgörelse på 9,5 miljoner visar att det åländska näringslivet hittills
har gått bättre än Finlands.
Från centergruppens sida är vi stolta och glada över att lämna över en
budget där vi kan visa att vi kan behålla servicen på den goda nivån, den goda
sjukvården, sociala förmåner, hanterliga grupper i våra grundskolor, trygghet
och kvalitet på dagis, god omsorg om våra äldre och fin teknisk service till
ålänningarna trots att det ekonomiska läget blivit tuffare. Vi kommer att bevaka att vårt hittills välskötta samhälle ska fortsätta att vara världens bästa
plats att leva på.
Själva poängen med vår självstyrelse är att vårt samhälle ska kunna se annorlunda ut, att vi ska kunna ha avvikande regler och förmåner anpassade efter ålänningarna och det åländska samhällets behov. Därför är det oerhört
viktigt att vi uppnår ett gott resultat i arbetet i Ålandskommittén och att vi får
ett självstyrelsesystem som är mer flexibelt och mer anpassat för vårt
åländska samhälle i framtiden.
Den här mandatperioden är avgörande och det måste till ett starkt engagemang och djupa goda relationer till den finländska regeringen för att det
ska lyckas fullt ut.
För att Åland fortsättningsvis ska vara en pärla i Östersjön behöver vi
värna det som fungerar väl och ändra där det behövs. Näringslivet är motorn
i vårt samhälle som skapar jobb och inkomster. Åland behöver främja förutsättningarna för att näringslivet ska ha möjligheter att utvecklas och politiskt
ska vi hjälpa till att koordinera och ändra lagstiftning där det behövs.
Vi vill att Åland ska ha en stark miljöprofil och höja ambitionerna inom
förnyelsebar energi. Det har lagts ner oerhört mycket arbete och satsats friskt
på att utveckla energiförsörjningen på hela Åland under den senaste tiden.
Vi har en god grund i lagstiftning och i den nya Finlandskabeln. Sköts korten rätt nu har vi möjlighet att bli självförsörjande och kanske även exportera
förnyelsebar energi genom vindkraften. Men det finns mycket mer att göra.
Vi vill att Åland ska ha ett starkt varumärke på grön energi. Vi vill att Åland
drar nytta av att vi har alla förutsättningar för att vara det perfekta testområdet att pröva ut nya energiprojekt. Får vi försöksprojekt till Åland kommer
många fler lokala aktörer och företag att skapas inom energibranschen. Därför behövs ett projektkontor för lokala aktörer på Åland. För att hitta externa
partners ute i världen men också för att koordinera och para ihop bra idéer
här på Åland.
Ålands teknologicentrum avslutar nu sina gamla uppdrag vid årsskiftet och
nu finns det ett gyllene läge att välja väg för framtiden. Skapa ett projektkontor som även med extern finansiering från Nordiska ministerrådet och EU utvecklar det lokala energiklustret på Åland och som erbjuder Åland som testområde för energiprojekt från alla håll i världen.
Genom ett spännande samarbete med högskolan på Åland kunde en innovativ och positiv inriktning skapas.
Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, kan 80 procent av hjärt- och
kärlsjukdomarna, 90 procent av all typ 2-diabetes och 30 procent av alla cancersjukdomar förebyggas med bättre matvanor, rökstopp och tillräckligt med
fysisk aktivitet. Det spelar alltså stor roll vad vi äter. Livsmedelsindustrin ut59

gör idag drygt hälften av Ålands industri. Jordbruksklustret sysselsätter över
1 300 personer. Bra råvaror förutsätter god konkurrenskraft inom jordbruket
för att trygga livsmedelsindustrins framtida utvecklingsmöjligheter. Det finns
många trender och det ges varierande råd om vad som är bäst att äta. Något
som kan vara förebyggande för cancer kan vara skadligt för hjärtat och tvärtom. De vinnande råden som fungerar och som visat sig hållbara är att äta varierat och så rent som möjligt. Undvik konstigheter!
Det bästa sättet att få veta vad man äter är att äta närproducerat och förstås ännu hellre närproducerat ekologiskt. På Åland kan du till och med besöka den gård som producerar dina ägg eller framställer ditt mjöl eller din
mjölk. Det är verklig transparens. Bra mat och rent vatten är hårdvara för
framtiden. Ett aktivt producerande jordbruk gynnar hela Åland och inte
minst vår hälsa!
För ett tag sedan så sprängde jordens befolkning sju miljardersgränsen.
Världens befolkning har ökat dramatiskt, bara under de senaste hundra åren
har antalet människor fyrdubblats. Enligt Hans Rosling, professor i internationell hälsa vid Karolinska institutet, går det därför inte att undvika att världens befolkning ökar till nio miljarder människor till år 2050. En fortsatt befolkningstillväxt kommer även att öka spänningarna mellan olika folkgrupper
och länder eftersom kampen om knappa resurser tilltar. Detta minskar den
politiska stabiliteten och risken för politiskt våld ökar.
Att vara självförsörjande på livsmedel och energi är sannerligen en ödesfråga för Åland.
I fredags förvandlades plötsligt Paris till en krigszon. Flyktingkrisen gör sig
påmind i media varje dag. Det behövs politiska lösningar, enighet och engagemang i kampen mot terrorismen. Det är av yttersta vikt att fokus läggs även
på roten till flyktingkrisen. Det måste till politiska lösningar för att få slut på
konflikten t.ex. i Syrien. Det kommer inte att gå att lösa med mer militär och
mer vapen. Känner människorna att det finns ett hopp om att kriget kan ta
slut så kommer de också att våga bo kvar där de vill bo och leva sin vardag
och slipper riskera sina liv och allt de byggt upp för att försöka finna lyckan
någon annanstans.
För att det åländska samhället ska fortsätta att växa så behövs fler människor. Vi behöver fler barn som föds och som kan jobba vidare med vårt samhälle. Hittills är födelsetalen för små på Åland för att det ska finnas tillräckligt många händer att hålla de åländska hjulen igång och för att kunna sköta
om alla små barn, äldre och sjuka. Därför behöver vi också inflyttning för tillväxt.
Därför är det trist att konstatera att ÅSUB nyligen rapporterade att antalet
studerande från Sverige i vår högskola minskar. Allvarligt! Det är en trend
som absolut måste svängas. Högskolan bidrar i högsta grad till företagande
och inflyttning av välutbildade nya ålänningar vilket förstås är oerhört viktigt
för vår utveckling. Att få välutbildade som dessutom färdigt kan språket är
förstås ovärderligt för oss.
Att ha en stabil sysselsättning är grunden för ett fungerande samhälle. Vi
behöver se till att vårt samhälle har kvalificerade arbetsplatser och utvecklingsprojekt som för utvecklingen vidare. Samtidigt är det mycket viktigt att
det finns fler producerande arbetsplatser, små fabriker och verkstäder där det
finns jobb för dem som inte har kvalificerad utbildning. Även här är jordbrukssektorn en oerhört viktig samhällsbärare som anställer många men det
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behövs fler arbetsplatser som också kan erbjuda arbete året om och som ger
värdefulla jobb och inkomster för alla de som är duktiga på att jobba med
sina händer.
Vi vill värna det som fungerar och förändra där det behövs. Det gäller även
kommunfrågan på Åland. Jag var i samspråk med en av de stora svenska tidningarnas politiska redaktörer – ett riktigt ankare som ofta bjuds in i TVsofforna för att kommentera politiska skeenden. Hon hade varit på Åland och
granskat vårt samhälle och hennes hälsning till mig, när hon hade gjort sina
nedslag runt om på Åland var; var rädd om ert enorma engagemang som
finns ute i ert samhälle, det är unikt och det är guld värt och inte mätbart men
jag är säker på att det sparar mycket pengar. Tänk på det och rusa inte iväg i
en teknisk kommunreform.
Hon sade att hon talade av erfarenhet. Jag fick den besannad när jag jämför mitt besök i Åbolands skärgård 2009 med besöket 2014. Före reformen
fanns det en enorm stolthet och ett brinnande engagemang i de åboländska
kommunerna. Våra samtal präglades då av entreprenörskap och kämpaanda. Döm min förvåning när jag fem år senare rörde mig i samma bygder.
Samhället hade förändrats – man talade om ”de” istället för ”vi” när man avsåg beslutsfattarna. Istället för kämpaanda formulerade man krav som man
förväntade sig att ”de” skulle leverera - detta kryddat med en uppgivenhet och
irritation på beslut som inte passade in i deras småskaliga samhällen. Det
väcker minsann till eftertanke.
Finner man vinningar, kompetensmässigt eller ekonomiskt, och kommunerna själv ser samgående som ett gott alternativ så applåderar vi det och
hjälper till på alla sätt, men vi vill varna för att ta bort engagemanget för vårt
samhälle genom att med aktiva beslut svälta ut våra kommuner eller ovanifrån genom ukaser tvinga ihop dem. Lek inte med den kommunala självstyrelsen!
Vi vill sätta människorna först. Värna de idag rådande demokratiska principerna, värna det ideella arbetet och engagemanget för samhället. Landskapets tillsyn bär ansvaret för att alla erbjuds det de har rätt till. Det ska vara
folkvalda som fattar beslut och inte tjänstemän. Tappar vi närdemokratin så
tappar självstyrelsen i betydelse och Åland tappar mark som det intressanta
samhälle som det idag upplevs som. Som sagt förändra där det behövs – men
det behöver inte krånglas till genom omfattande byråkratiska reformer –
hjälp till så att det som fungerar mindre bra kan fungera bättre. Gör mer,
prata och byråkratisera mindre!
Det som är Åland är det som även ur turistisk synvinkel är det mest intressanta med Åland. De turister som kommer till Åland vill ta del av vårt unika
Åland och inte en kopia av något annat samhälle. En av de viktigaste delarna i
vårt turist-Åland är förstås vår härliga natur, men vi får inte underskatta betydelsen av stolta, engagerade människor som vårt samhälle består av. För
den som inte varit i kontakt med entreprenörer på Gotland så rekommenderar jag ett samtal med dem om vad som hänt med Gotland och näringslivsutvecklingen efter att Gotland blev en kommun. Intressant fråga!
Fru talman! Det är inte alltid helt självklart men så viktigt att vi tänker på
att det finns få beslut som lever isolerade utan mycket hänger ihop i en helhet. När vi fattar beslut om investeringar så ska vi genomföra dem. Jag tänker
exempelvis på skolbron på Kökar. Beslutet är taget om att investeringen ska
göras. Planeringen har tagit vid. Av olika orsaker tvingades beslutet priorite61

ras ner och läggas åt sidan. Samtidigt, helt ovetande ute på Kökar, så planerar
småföretag hur man på olika sätt kan dra nytta av den kommande investeringen och den tillfälligt ökande arbetsstyrkan som kommer till samhället.
Det funderas på lunchservering och andra praktikaliteter. Nya jobb i sikte,
möjlighet att göra affärer! Planer, engagemang och resurser som visar sig
vara i onödan eller åtminstone i fel tid när, vilket förstås väcker frustration
när det småningom framkommer att projektet lämnats på is av olika orsaker.
Kommunikation, ordning och reda och ledarskap är oerhört viktigt och just
ordet ledarskap saknar vi helt och hållet i budgeten för 2016 vilket vi hoppas
att utskottet kan fördjupa sig lite i.
Med över 20 000 öar och skär, flest soltimmar i Norden, en bedövande
vacker natur och en hyfsad ekonomi så har vi bokstavligen ett hav av möjligheter på Åland.
Men i allt det vackra så finns även skuggsidor. Klyftan mellan mäns och
kvinnors löner är fortfarande stora och har till och med ökat. Just nu finns ett
stort engagemang ute på landskapets arbetsplatser och ett imponerade arbete
görs med att beskriva arbetsuppgifter och kartlägga vad olika tjänster och
uppgifter innebär för att kunna utgöra en grund för jämförelse inför den
stundande arbetsvärderingen. Ett arbete som måste mötas med stor respekt
och behandlas på ett värdigt sätt så att vi en gång för alla får ett rättvisare
samhälle.
Vi vet också att den psykiska ohälsan är ett växande problem, särskilt
bland våra unga vuxna i åldern 18-26 år. Det här måste tas på stort allvar och
motas i grind för att undvika onödigt lidande. Köerna är för långa idag för att
få hjälp med sin psykiska ohälsa.
Helst skulle jag se att vi skulle, precis som ungcentern har föreslagit, satsa
mer på de ungas psykiska hälsa. På samma sätt som vi på barnrådgivningarna
och inom skolhälsovården kontrollerar upp hur tillväxten är och att alla vaccinationer har genomförts så borde vi också ha goda rutiner för att följa upp
hur den psykiska hälsan utvecklats hos våra unga. För att samhällets insatser
inte ska behöva behandla så mycket psykisk ohälsa så borde vi koncentrera
oss mer på psykisk hälsa. Tack, fru talman.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Tack vtm Britt Lundberg för ett mycket långt anförande.
Alldeles i början av ett anförande nämnde ni förnyelsebar energi. Ni
lyfte fram ett nytt energiprojekt där Åland kunde fungera som testområde och vindkraften lyftes fram.
I Tyskland har man börjat gå ifrån vindkraft och gå mera mot solkraft
och solenergi. Eftersom Åland har flest soltimmar så kanske vi borde
fundera på det före vi satsar enorma spara pengar in i vindkraften. Hur
ser vicetalmannen på detta?
Vtm Britt Lundberg, replik

Fru talman! Jag tycker att det är viktigt att vi skulle satsa på ett lokalt
kontor här på Åland som koordinerar energifrågorna och koordinerar
dem som vill jobba med förnyelsebar energi. Man skulle förmedla kontakter, expertis och kunskap runt om i världen och fånga upp möjliga
energiprojekt så att vi kan få dem till Åland. Då får man runt om i värl-
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den veta att här finns ett perfekt testområde. Vindkraften har fått en bra
start nu med både lagstiftning och Finlandskabeln som jag nämnde i
mitt anförande. Vi har sol, vågor och många andra energikällor. Det här
är bara början, precis som jag sade i mitt anförande.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det är ett intressant projekt. Sådana här testprojekt är
ofta ganska dyra när man ska starta upp. Som man såg med vågprojektet
så ger det inte riktigt vinst sedan i slutändan. Man behöver nog kalkylera.
Vicetalmannen nämnde detta med att vara självförsörjande på Åland
att det är en livsfråga och hon tog upp situationen som vi har i Europa
och visionerna för framtiden i beaktande. Hur ser vicetalmannen på att
vi faktiskt har en viss EU-lagstiftning som förbinder oss? Vi har svårt att
bli helt självförsörjande.
Vtm Britt Lundberg, replik

Fru talman! När det gäller självförsörjande så är det en ödesfråga. Jag
tror att även EU inte alltid har rätt i precis allting. Skulle vi följa EU:s
regelverk helt hållet, EU:s drömmar - om man kan generalisera det, så
kanske en del av Europa skulle odla potatis, en annan del av Europa
skulle ta hand om biffdjur och en tredje del av Europa skulle ta hand om
någonting annat, för att det skulle ses som effektivt.
Däremot ur en säkerhetssynpunkt, ur hälsosynpunkt och när det gäller transparens så tror jag det är oerhört viktigt att var och en har tillgång till en hälsosam och näringsrik mat. Det är en så viktig bas i hela
samhället att det finns tillgång till närproducerad mat.
Nu glömde jag bort vilken energifråga det var eftersom det var två
frågor i båda repliker. Men vi kanske får tillfälle att återkomma till det
under debatten.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Igge Holmberg, replik

Vtm Britt Lundberg pratade om kommunstrukturer och nämnde Åbolands skärgård, men hon glömde bort att nämna att avstånden är betydligt större där än på Åland. Vi kommer till Godby i princip under 15 minuter varifrån som helst på fasta Åland.
Skulle det bli så stor skillnad om man istället för att bo i Geta skulle
bo i norra Ålands kommun? Ortområdena och byområdena är desamma.
Vtm Britt Lundberg, replik

Tack, fru talman! Jag gjorde inte någon analys av situationen i Åboland i
förhållande till situationen på Åland. Jag relaterade till hur situationen
var 2014 när jag besökte Åboland ganska mycket under en period.
Jag tror att man behöver ta till hela spektret och titta på många olika
delar. I de här utredningarna och diskussionerna saknar jag ofta vad
som händer med makten. Är det okej att makten delegeras i högre grad
åt tjänstemännen? Är det demokratiskt? Hur är det med engagemanget
och vad kostar det när engagemanget kanske försvinner från hembyg63

den? Det är också någonting som man behöver tänka på och ta i beaktande. Jag ville bara lyfta att vi vill sätta människan först och jag hoppas
att det också är lagtingets inställning.
Ltl Igge Holmberg, replik

Tack, fru talman! Det kan jag hålla med om, men ingen har nämnt att
man ska ge makten till tjänstemännen.
Redan nu visar utredningen som har gjorts om norra Åland att förtroende för lokalpolitikerna är väldigt lågt. Det är också något som man
måste jobba med.
Vtm Britt Lundberg, replik

Fru talman! Vill man ha effektivitet och spara mycket pengar, är det målet? Vi har inte något förslag på hur en framtida kommunstruktur ska se
ut, men vi ser fram emot att få ett sådant förslag och ta del av det. Men
om man inte tänker göra någon delegering, om man inte tänker flytta
beslutsfattandet längre bort ifrån den enskilda människan så då är det
här en icke diskussion. Men om man har tänkt ta in detta i diskussionen
så kan det vara intressant att höra t.ex. vad som har hänt med näringslivet på Gotland och varför inställningen i Åboland har blivit som den har
blivit och sedan dra sina egna slutsatser. Jag håller med alla dem som
säger att man behöver ha en bred bild och kunskap om hela området innan man rusar iväg och fattar ett beslut.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, talman! Jag vill bara helt kort komplettera vtm Lundbergs anförande vad gäller Karlbybron. Karlbybron är varken nedprioriterad eller
bortprioriterad. Därmed torde det vara allmänt bekant att avdelningen
sedan ganska länge saknar en bro- och hamningenjör. Det har gjort att
projektet inte har framåtskridit i den takt som vore önskvärt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Ingrid Johansson, replik

Talman! Det finns visserligen negativa exempel från kommunsammanslagningar, men det finns också många goda exempel. Jag undrar om
det är vicetalmannens avsikt att påstå att det inte skulle finnas någonting meningsfullt med att ta reda på mera fakta i ärendet? Jag får en
känsla av att man gärna inte ens vill ta i ämnet vad gäller kommunstrukturer.
Jag undrar också om vicetalmannen menar att det inte kan komma
ett mycket positivt resultat ur ett sådant här förändringsarbete?
Vtm Britt Lundberg, replik

Fru talman! Lyssnar man noga på vad jag sade, om intresset kommer
underifrån, så om man ser ekonomiska och kompetensmässiga fördelar
och kommuninvånarna och beslutsfattarna i kommunerna vill ha det så
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applåderar vi och hjälper till på alla sätt för att få till en sådan utveckling.
Vi vill däremot varna för att ett landskapsandelssystem där man, t.ex.
genom icke transparens, tvingar fram ett system och gör kommunerna
svaga för att nå sitt mål. Är det politikernas mål att få en kommun och
inte kommuninvånarnas mål? Det är det som är viktigt. Det hänvisas
ofta till att ett sätt, ett kosmetiskt sätt, att visa effektivitet är att skapa en
byråkratisk förändring. Men att verkligen lösa de problem som finns är
betydligt svårare. Efter en förändring så många gånger går de problem,
som har funnits, med in i förändringen istället för att man har löst de
eventuella problemen på vägen.
Se nu till att redan idag börja med att lösa de problem som finns! Sedan ser man vad som behövs ytterligare.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Ingrid Johansson, replik

Jag ser att vi har en folkvilja för färre kommuner idag. Jag ser att det
finns många utredningar som visar på att vi skulle nå ett mera effektivt
samhälle och ett mer demokratiskt samhälle genom en kommunreform.
Vtm Britt Lundberg, replik

Det finns säkert många olika synpunkter på detta. Därför är det så viktigt att man tar in hela bilden och tänker efter ordentligt före. Det som
är unikt med Åland är vår självstyrelse och hur vi fungerar idag. Det gör
oss otroligt unika och intressanta. Vi har ett väldigt, väldigt speciellt
samhälle som vi lever i och det samhälle är intressant för hela världen
att besöka. Det är viktigt att vi inte bara, genom att titta på något annat
område, gör likadant för att någon annan har gjort det. Vi ska tänka efter och fortsätta att vara unika.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Vicetalmannen tog upp ”vi och de” och refererade till
Åbolands skärgård. Jag hör de tongångarna redan på Åland. Man pratar
om ”de där politikerna”. Jag vill gärna höra vicetalmannen utveckla vad
som då redan har gått snett i så fall när man tänker på det viset?
Vtm Britt Lundberg, replik

Talar man om ”de” om sina politiker i samhället, då behöver politikerna
lyfta spegeln och fundera på om man är tillräckligt ute och diskuterar
med människorna ute i samhället. Är man tillräckligt ofta ute och pratar
om hur det ser ut ute i samhället? Om vi blir instängda inne i landskapsborgen då kan jag förstå att man upplever att politikerna inte känner till verkligheten.
Det är klart om man har bråttom och formulerar lagstiftningar utan
att skicka dem ordentligt på remiss, inte är ute och diskuterar och politikerna fattar beslut utan att prata med människor som berörs, då tror
jag att människor känner sig förbigångna och inte delaktiga. Det är oer-
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hört viktigt att vara nära människorna och göra dem delaktiga. På Åland
har vi alla möjligheter att göra det eftersom vi är så oerhört nära
varandra.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Johan Ehn, replik

Tack, fru talman! Vtm Lundberg och jag har exakt samma syn när det
gäller att ledarskap är viktigt.
Däremot delar jag inte synen på att den här budgeten inte skulle innehålla något ledarskap överhuvudtaget. I de allmänna motiveringarna
hittar jag åtminstone på två ställen skrivningar om ledarskap. För det
första så finns det skrivet om en omstrukturering av den allmänna förvaltningen där just ledning och ansvarsfördelning lyfts fram som väldigt
viktigt. För det andra finns det ett område som jag själv har ansvarat för
under den här perioden och det är skolorna. Där initieras ett skolledarskapsutvecklingsprojekt.
Vi delar värderingarna om att ledarskapet är viktigt. Jag tycker också
att budgeten på ett flertal punkter bär spår av ledarskap. Jag ville belysa
att det faktiskt också finns ledarskap i budgeten.
Vtm Britt Lundberg, replik

Fru talman! Det är oerhört viktigt att det finns ett fungerande ledarskap,
att det finns förebilder inom förvaltningen, att det finns en väldig tydlighet och att det förekommer ordning och reda. Det skulle behövas egna
kapitel som genomsyrar hela budgeten. Det är det som jag menar med
ordet ledarskap. Om man går in och söker ordet ledarskap så tror att
minister Ehn inte hittar det. Jag vet att det står i budgeten att man ska
göra om ledningsstrukturen på något ställe. Det finns också några hänvisningar till ledningsstrukturer. Vad vill man med ledarskapet? Vad är
det viktiga med ledarskapet? Hur ska ledarskapet utvecklas under 2016?
Det skulle vara väldigt viktigt att få del av det. Jag hoppas att utskottet
kan ha en skrivning om hur ledarskapet ska utvecklas under 2016.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Som jag sade i min förra replik så är vi helt ense om att ledarskapet är oerhört viktigt, att vi har ett väl utvecklat ledarskap som
ständigt är i förändring. Det finns ingen verksamhet i det här huset som
står stilla och inte heller ledarskapet. Jag kanske är lite mera skeptisk till
att man skulle lyfta upp ledarskapet helt och hållet ur själva verksamheten. Det är precis så som vtm Lundberg var inne på i slutet av sin senaste replik att ledarskap ska genomsyra allt. Ledarskap hör intimt ihop
med verksamheten. Om man bara slå upp "ledarskap” i budgeten så hittar man det inte. På sidan 23 nämns skolledarskap och skolledare åtminstone vid två tillfällen. Jag vet att ledarskap också finns på fler ställen i budgeten. Det gäller också att vara nyanserad i den här debatten för
att faktiskt lyfta ledarskap som något positivt att utveckla.
Vtm Britt Lundberg, replik

Det håller jag med minister Ehn om, fru talman. Jag menade att det
skulle vara väl värt med ett eget kapitel om ledarskap eftersom det är så
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centralt och så efterfrågat. Det skulle vara väldigt viktigt att det skulle
finnas under de allmänna motiveringarna som ett eget kapitel.
Man kan framförallt säga att man ska lyfta ledarskap men det är betydligt svårare att tala om hur det ska se ut och hur man ska jobba när
man är tydlig. Man kan varje vecka ge tydliga besked framåt så att man
faktiskt kan veta och ha mätbara mål, veta vad som ska hända under det
här kvartalet. Vad gör man om inte hinner med vad som står i budgeten?
Vad händer då? Alla ska känna sig trygga, gör jag det här så gör jag rätt
och tillräckligt. Det är den känsla som vi behöver skapa.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Vtm Lundberg varnade för att man tar död på det lokala engagemanget om man styr ovanifrån med kommunsamgåenden.
Eftersom en majoritet av befolkningen, åtminstone i ÅSUB:s undersökning, vill ha färre kommuner, kan det inte vara tvärtom då? Om man
inte gör någonting så tar man död på det lokala engagemanget som
finns. Kan det inte vara så?
Vtm Britt Lundberg, replik

Man ska absolut låta kommunerna bestämma och komma fram till vad
som är klokast för den kommunen. I grunden är det kommuninvånarna
som talar om det. Definitivt! Man behöver också kunna visa på vilket
sätt man sparar pengar. Det är jätteviktigt.
En ÅSUB rapport visade på att om vi skulle sätta all service på ett
enda ställe så skulle det vara effektivt och då skulle vi spara mycket
pengar. Samtidigt bör man ha chansen att svara på om det är ett sådant
samhälle man vill ha.
Missförstå mig inte ltl Petri Carlsson, jag tycker att det skulle vara
väldigt bra om man skulle kunna konstatera att man skulle få mera service av högre kvalitet, dessutom kanske billigare, genom att föra ihop
kommuner. Det är hjärtligt välkommet i så fall.
Vi behöver också se oss omkring där kommunstrukturutvecklingen
inte har gått så bra och vad det beror på för att inte göra samma misstag.
Att på Åland skapa en kopia av ett annat samhälle tror jag inte är någon
framgångsmelodi.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Det är inte så lätt att jämföra Åland med andra ställen
eftersom vi har så otroligt små kommuner med kanske bara 100 invånare i någon kommun. Det är svårt att hitta jämförbara exempel.
Vtm Lundberg undvek frågan om man skulle ta död på det lokala engagemanget genom att ta ett övergripande grepp och styra kommunsamgåenden. Jag tror inte att det är så. Det kan inte vara så att det är
bundet till kommungränserna. I föreningsliv, i den tredje sektorn och i
sammanhängande geografiska byar är det lokala engagemanget också
starkt. Men att säga att engagemanget är beroende av kommungränserna idag är att dra slutsatsen lite för långt. Kan det inte vara så att vtm
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Lundberg gör dessa uttalanden för att bevara centerns maktstrukturer?
Jag hörde också ordet makt nämnas i sammanhanget.
Vtm Britt Lundberg, replik

Fru talman! Jag tror att man tar död på engagemanget om man kommer
med en ukas från ovan och bestämmer hur någon ska göra för att vi i
landskapsregeringen vet att det här är bäst för er. Då tror jag att man
misslyckas.
Om det däremot finns en kraft där man ser att om vi skulle ha ett gemensamt samarbete eller att vi skulle skapa en kommun av två och det
kommer ifrån verksamheten, från människorna som bor i kommunerna,
från beslutsfattarna och från dem som har hand om ekonomin då kan
det ha hur mycket kraft som helst och vinna framåt.
Det finns inte prestige eller någonting annat i detta.
Man måste titta på det åländska samhället, titta på vår kultur, titta på
hur intressanta vårt samhälle är och varför vi är intressanta.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Jag delar vtm Britt Lundbergs åsikter om att vi måste göra
allt som står i vår makt för att förhindra och stävja att unga personer
drabbas av psykisk ohälsa. Jag tycker att det här är en viktig diskussion,
en viktig samhällsfråga som vi bör föra i offentligheten. Varför blir allt
flera unga deprimerade och saknar livslust? Vi vet också att depression
ökar i alla åldersklasser. Därför har ÅHS under de senaste åren förstärkts med dels en barnpsykolog för barn under sex år, men även inom
företagshälsovården. I den här budgeten finns också en överläkartjänst
på den psykiatriska kliniken. Men ändå räcker inte resurserna till. Jag
hoppas att den nya skolhälsoförordningen som trädde ikraft den 1 oktober kan hjälpa till att se hela eleven, även den psykiska hälsan.
Vtm Britt Lundberg, replik

Fru talman! Det hoppas jag också sannerligen. Om man läser förordningen så finns det förutsättningar. Det finns väldigt mycket bra i den.
Det som bekymrar mig lite är att förordningen har trätt ikraft utan att
man har mött upp med resurser. Frågan är hur man ska klara av att ta in
hela familjen och jobba på ett helt nytt sätt om ändå inga uppgifter ska
lyftas bort ifrån den förebyggande verksamheten idag.
Jag tror också att det är helt orimligt att plocka läkarna ifrån hälsocentralen som ska sköta människor som är drabbade av något för att de
ska vara i skolorna och ha förebyggande hälsovård. Om man måste välja
antingen eller så blir det förstås en svår balansgång. Om det en gång
finns en förordning så har man ju rätt till detta.
Jag tror att man måste fundera ett varv till på den förordningen, om
man inte måste tillmäta några resurser. Hur tänker minister Aaltonen?
Ltl Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Jag tänker så här, jag tror att det finns resurser. Den här
förordningen medför kanske kostnader på cirka 200 000-300 000 euro.
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Eftersom driftskostnader på ÅHS är 90 miljoner så tror jag nog att det
är möjligt att hitta de pengarna.
Hela den här nya förordningen är ett nytt tankesätt, ett nytt arbetssätt. Förordningen kommer inte att kunna genomföras omedelbart från
den 1 oktober, utan det här kommer att ske stegvis.
Det finns många andra möjligheter att jobba med den psykiska hälsan. Det finns en metod som heter den psykiska första hjälpen som jag
vet att högskolan har ordnat kurser i. Jag vet att hela polismyndigheten
har gått den kursen. Man borde införa den kursen i alla gymnasieskolor
på Åland så att man lär sig se när människor mår dåligt och att man lär
sig hur man ser och känner igen problemen.
Talmannen
Tiden är ute!
Vtm Britt Lundberg, replik

Fru talman! Minister Aaltonen, det är förstås angeläget att vi ska lära
både våra barn och varandra att känna igen när någon mår psykiskt dåligt. Men det bästa skulle väl vara om man kunde förebygga så att man
inte överhuvudtaget skulle behöva bli psykiskt sjuk idag. Att man blir
psykiskt sjuk kanske man inte kan göra så mycket åt, det är en sjukdom,
men man kan underlätta att hitta sjukdomen tidigare. Även sådana besvär som uppkommer av relationer och andra bekymmer i vardagen,
som sedan sliter på en människa psykiskt, borde väl upptäckas väldigt,
väldigt tidigt och undersökas. I de fall där barn bär på en psykisk sjukdom så borde man ha den kompetensen och möjligheten. På samma sätt
som man känner igen en ryggrad som inte är helt rak så kanske man
borde känna igen ett psyke som inte mår helt bra för att kunna förebygga så tidigt som möjligt. Den utvecklingen hoppas jag att vi snart
har.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Bert Häggblom

Fru talman! Den här budgeten vill ingen egentligen ta ansvar för. Så sent som
den 15 oktober i valdebatten i radio och TV så visste dåvarande landskapsregering inte vad det kommande budgetunderskottet skulle bli. De hade ingen
aning om det. Den 21 oktober beslutade och antog landskapsregeringen budgetförslaget. När vi, som inte visste hur budgeten såg ut då, frågade så hade
landskapsregeringen absolut ingen aning.
På dessa sex dagar har landskapsregeringen svarvat ihop den här budgeten. Eller är det ett felaktigt påstående? Varför kunde landskapsregeringen
inte svara då hur stort underskottet skulle bli?
Nu påstår landskapsregeringen att underskottet inte är så stort. Men titta
på sidan 167 i budgetförslaget på finansieringslån. Man ser att förändringar
av likvida medel under 2016 kommer att minska med 35 541 000 euro. Bästa
finansminister, så är ju summan. Finansministern sade att han har behållit
budgetanslaget, de likvida medlen, kvar under den här fyraårsperioden. Men
i slutet av 2016 så är förslaget så här mycket.
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Eftersom det räknades ut här hur mycket det utgjorde så när man dividerar
man detta med 365 så minskar de likvida medlen med 95 900 euro per dag
eller 3 900 euro i timmen. Det är det budgetförslaget som vi har på bordet.
Ltl Tage Silander får ett tufft jobb i finansutskottet att reda upp det här.
Jag anser att finansutskottet bör gå igenom hela den här budgeten mycket
noggrant. Budgeten är svårläst för den oinvigde som inte har bakgrundsuppgifterna.
Det enda godkända i budgeten är egentligen ÅHS budgeten. Där har man
gått många år tillbaka och man kan dra slutsatser av hur det ser ut osv.
Ser vi t.ex. på bokslutet 2014 så görs nu enorma ökningar i budgeten 2016.
Är det acceptabelt? Enligt mitt påstående är det inte acceptabelt om vi ska
hålla en budget i balans.
Vad lever vi på? Ja, vi lever på spelpengar, på penningautomatföreningen.
Är detta hållbart i vårt budgetsystem? Det är det inte, vill jag påstå.
Ni kan ju ha en god tanke till dem som beslutade i penningautomatförening och som då också var åtalade. Vissa blev dömda och andra fick åtalseftergift, det är de som gjorde att vi har de här pengarna idag.
Det fanns visioner, att de här pengarna kanske kunde användas till att vi
skulle få bort kommunalskatterna helt och hållet i landskapet. Det visar sig
att det är mycket pengar som kommer in, men nu används pengarna till landskapets budget och bränns upp där.
Bästa finans- och näringsutskott, gå noga igenom budgeten! Av liberalernas vtm Eriksson hörde vi att man är beredd att ta till hårda bandage. Man
för budgeten tillbaka och begär en omställningsbudget under året. Jag anser
inte att budgeten kan accepteras såsom den är nu. Det är bra. Ni kommer att
få understöd av obunden samling i förslaget till omställningsbudget. Det
måste till hårda tag, det kommer inte att drabba någon, det kommer inte att
drabba så många som man tror. Men man ska ha stram budgetering.
Under det här skedet av året när förvaltningen inte har använt pengarna så
går man ut och säger att man ska använda pengarna och köpa upp saker under slutet på året. Sådant ska inte förekomma i en god förvaltning. Man ska
ha en god förvaltningssed. Men så sker. Det finns möjligheter att spara
pengar.
Finansministern sade att ÅDA är ett mycket bra projekt. Tyvärr håller jag
inte med om det. ÅDA kommer att bli ett nytt MISE både för landskapet och
för kommunerna. ÅDA fungerar inte bra idag. Vi kommer att återkomma till
detta. Hela systemet är fel uppbyggt, det fungerar inte överhuvudtaget. Som
exempel köpte ÅDA möbler för 600 000 euro det första de gjorde. Är det försvarbart? Samma möbler fanns överallt i förvaltningen, men de dög väl inte?
Man föreslår också en ny färja. Gynnar en ny färja det åländska samhället?
Tillverkas färjan på Åland? Svar nej! Den skapar inte sysselsättning i landskapet. Det finns många exempel. Nu föreslås ett anslag på 5 miljoner och att
man ska ge fullmakt vidare.
Det finns mycket i budgeten bästa finans och näringsutskott. Kontrollera
detta! Man ger en fullmakt för kommande utgifter under bra många, inte
bara det här året utan också andra år. Det ska man nog vara noga med att inte
gå med, inte före den nytillträdda regeringen kommer att sätta sin stämpel på
det och ta sitt ansvar.
Problemet för liberalerna är att man har två partier med från den gamla
regeringen som säger att det var bra som det var tidigare. Så är det alltid.
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Liberalerna har valt väg och då får de också ta med dem i båten och föra
den tuffa budgetkampen som man säger att man ska göra.
I budgetförslaget sägs ingenting om vad man ska göra för de 2 300 fattiga i
landskapet. Detta måste vi alla fundera på under den kommande fyraårsperioden. Hur kan vi förbättra för de människorna?
Det här tuggandet om att vi skulle vara för få människor på Åland, var
kommer det ifrån? Det är överhuvudtaget inte på det viset. Vi har ju ökat
enormt mycket under de senaste åren, över 3 000 människor de sista 14 åren.
Vilket land kan uppvisa sådana siffror? Inget! För inte så länge sedan var vi
21 000 människor på Åland och då var det kris. Då diskuterade man krissituation och vilka åtgärder vi skulle kunna göra för alla dem som hade flyttat till
Sverige för att få dem att flytta tillbaka till Åland. Den situation som vi har är
inget problem. Vi har ökat. Att invånarna sedan har minskat ett år har varit
vanligt, det skedde också år 2000. Så har det varit under hela tiden.
I det budgetförslag som ligger nu är jag också oroad för upphandlingar.
Man har ökat summan till 50 000 euro. Man diskuterar centrala upphandlingar osv. Om man kör detta långt så visar det sig i så fall att många småföretagare kan slå igen. Om man gör på det sättet så kommer bara stora företag
och kedjor att kunna ge anbud. Men det är kanske det som den nya regeringen vill ha, eller den gamla?
Andra som har problem i vårt samhälle och som det inte sägs någonting
om i budgetförslaget är mjölkbönderna. Var tänker man göra åt deras situation? Regeringarna väster och öster om oss diskuterar allvarligt vad man ska
göra. Vad tänker man göra åt livsmedelsproduktionen? Titta på det momentet i budgeten och hur lite som man har tagit upp under det momentet.
Samma sak är det med köttproducenterna i landskapet. De befinner sig i
en otroligt svår situation. Många av dem har inte råd att betala de räkningar
som kommer, de måste prioritera för köttpriserna på Åland och i Finland är
enormt är låga om vi jämför med Sverige. Det är också en situation som
måste ventileras och där har landskapet ett ansvar. Om vi vill ha ett öppet
landskap, som man säger i budgeten, och en näring så fungerar så varför säger ni ingenting? Vad avser ni att göra? Det finns inte något åtgärdsförslag.
Detta måste vi alla fundera på.
Jag är så förvånad att det kom så få finansmotioner. Jag tror att jag aldrig
har sett den initiativkraft som fanns hos alla kandidater som ställde upp i lagtinget före valet. Sedan kom den 18 oktober och så blev det tomt. Det är bara
obunden samling, Ålands Framtid och Åländsk demokrati som har lämnat in
finansmotioner. Alla andra idéer är borta. Det är inte intressant längre. Titta
på era lagtingsstolar, de är ganska intressanta, det finns inget säkerhetsbälte
på dem. Så om fyra år har väljarna sin chans igen.
Beträffande kommunstrukturer som har debatterats här idag så tror jag att
man inte ska glömma bort att kommunerna har sin självstyrelse. Den kommunala självstyrelsen är inte något som ett parlament ska frånta. Det är
kommunerna som ska bestämma över det. Vill man svälta ut kommunerna så
har landskapsregeringen och majoriteten i lagtinget den möjligheten.
Vi ska veta idag att vi har ett spann i kommunalskatten. De mest effektiva
kommunerna har 16,75 procent och ingen skatt t.ex. för eget boende. Finström är väl dyrast med 19,5 procent. Mariehamn som borde ha de bästa förutsättningarna, som anser att de ska klara sig själva, har 17,75 procent men
skatt på eget boende.
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Om man slår ihop kommunerna så är jag övertygad om att skattetrycket i
landskapet kommer att öka. Varför kan jag säga det? Ja, man ser vad som har
hänt på den finska sidan, det har lett till det. När man slog ihop kommunerna
så fick alla anställda vara kvar i fem år, lönenivåerna var kvar. Vi kan inte föra
in ett sådant system.
Vi ska komma ihåg gymnasiereformen. Landskapet svarar för gymnasierna
på Åland. Landskapet står också för sjukvården. Vi har ju gjort reformer här.
Vad som händer med KST vet vi inte nu när liberalerna styr skutan. Liberalerna vill ju göra om KST och de kommer att få understöd och kanske majoritet för det i sin landskapsregering. Det blir intressanta fyra år här.
Vad som menas med kommunsammanslagningar ska man ha en liten objektiv syn på. Före man har en folkomröstning så tror jag att det är svårt för
någon att göra det. Själv initierade jag i Saltvik i tiderna att man skulle ha en
kommunal folkomröstning där, men fullmäktige röstade bort det. Jag tror att
det är den vägen som man ska gå. Kommuninvånarna ska själva fatta beslut
om vägen. Beslutet ska inte fattas av Ålands lagting. Tack, fru talman.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Ltl Häggblom antydde att vi skulle ha mörkat siffrorna före
valet. Ungefär två veckor före valet anordnade finansavdelningen tillsammans med mig ett ekonomiskt seminarium i auditoriet för alla lagtingsgrupper. Vi gick igenom exakt hur ekonomin ser ut. Jag fick också
frågan om hur det ser ut framöver för 2016. Mitt svar var då att det är ett
svårare läge än 2015. Det var det mest exakta svaret som jag kunde ge i
det läget för ingen visste exakt hur det skulle landa. Jag har varit tydlig
med att 2016 inte är något lätt år. Ser man över tid så är 2016 ett tungt
år. Många av projekten ska avslutas och förverkligas och det kostar
pengar. Det kommer att lätta lite på den sidan framöver, men samtidigt
kommer det investeringar. Situationen är utmanande. Det kommer att
krävas skicklighet för att hålla landskapsskutan flytande. Absolut! Men
jag vill vi understryka att det inte är svårare än vad det var för fyra år sedan.
Ltl Bert Häggblom, replik

Tack, fru talman! Det är intressant att vicelantrådet har den informationen, men lantrådet hade inte den informationen i debatten och inte
heller de andra som representerade majoriteten, minister Ehn. Man
kunde inte säga beloppet fem dagar före, vilket vi uttryckligen frågade
om. Vi frågade hur mycket underskottet var. Vem som helst kunde fatta
att situationen var svår med den regering vi hade.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Situationen är svårare än 2015, det vill jag understryka. Det
var mitt budskap. Några exakta siffror kunde jag inte ge då därför att
budgeten var de facto inte klubbad. Vi hade då ännu några veckors arbete framför oss.
Fru talman! Det skulle vara klargörande för mig, kanske för hela lagtinget och alla som lyssnar att veta hur ltl Häggblom ser på PAF pengarna? Vad kan de användas till och vad kan de inte användas till? Det är
nog en viktig fråga också för den kommande regeringen. Vad kan de
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göra med PAF pengarna? Hur kommer ltl Häggblom och de obundna att
ställa sig?
Ltl Bert Häggblom, replik

Tack, fru talman! PAF pengarna ska man använda i den utsträckning
man kan. Jag har inte stridit emot det. Vi ska veta att vi har en budget
uppbyggd på de pengarna. Jag tog ett exempel där man har kunnat föra
över pengarna till kommunerna och sänka kommunalskatten. Jag har
inte kritiserat PAF pengarna. Jag har kritiserat att vi har en budget uppbyggd på spelpengar. Det finns också en skyldighet att ta ansvar för
detta.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag tänker beröra anklagelsen om att vi övriga ledamöter inte kom med budgetmotioner. För oss som ingår i det nya tilltänkta regeringsblocket så beror det till stor del på att vi jobbar med regeringsprogrammet och kommer med en omställningsbudget i början av
nästa år. Vi kommer förstås också att göra en del inspel via finans- och
näringsutskottet i den här budgeten. Det är orsaken till varför det inte
ligger en massa budgetmotioner. Till övriga delar kan jag förstå kritiken,
om ltl Häggblom menade övriga delar av oppositionen så kan det vara
till viss del befogat.
Vad gäller kommunstrukturen och finansieringen av skatter så verkar
det som om ltl Häggblom helt och hållet har glömt landskapsandelssystemet som är en av de absolut kraftigaste och starkaste orsakerna till
att vi har behållit den kommunstruktur vi har idag. Det är ju landskapsandelssystemet som upprätthåller dagens kommunstruktur.
Ltl Bert Häggblom, replik

Tack, fru talman! Jag tog ju upp landskapsandelssystemet. Kommer
man att använda landskapsandelssystemet i den nya regeringen för att
svälta ut kommunerna? Är det detta som man avser? Man kan ju driva
på en kommunsammanslagning om man tvingar kommunerna att göra
det.
Var och en får väl ha en ursäkt på varför man inte lade budgetmotioner. Jag har ingen kommentar till det. Jag bara konstaterade det som
kom fram. I den här situationen, efter ett val, så skulle jag ha velat se
mera initiativkraft hos ledamöterna utgående ifrån aktiviteten före valet.
Det var detta som jag saknade.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Tage Silander

Fru talman! Jag vill inleda med att betona vikten av att vi får leva i en demokrati, i en miljö där vi högt värderar valfrihet och respekt för andra människor. Vi har alla förfärats över de fasansfulla terrordåden i Libanon i torsdags
och i Paris i fredags. Vi känner sorg med anledning av alla förspillda människoliv. Vi känner sympati med alla närstående, familjer och anhöriga, till dem
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som har drabbats. Vi känner en förtvivlan över att fasansfulla terrordåd överhuvudtaget sker i en värld som borde vara tillräckligt upplyst och klok.
I belysning av dessa omständigheter känns budgeten för 2016 som en
högst måttlig utmaning, för att inte säga moderat.
Fru talman! Lagtingsvalet ändrade på sammansättningen av Moderat Samlings lagtingsgrupp. Som ny medlem i gruppen kommer jag med stort intresse, och med respekt för lagtingets arbete, att ta del av arbetsuppgifterna
efter bästa förmåga. Med det sagt kommer jag nu att framföra Moderat Samlings gruppanförande gällande budgeten.
Fru talman! Det är ett nöje att läsa igenom landskapsregeringens budget
för 2016. Den är pedagogiskt uppgjord. Den beskriver på ett tydligt sätt de
olika verksamheterna och de däri ingående ambitionerna. Det är också bra att
man numera redovisar driftsverksamheten för sig och investeringarna för sig.
Det som är speciellt den här gången, efter att vi har haft val, är att den nuvarande landskapsregeringen genom den lagda budgeten har utformat den
närmaste framtiden för den tillträdande landskapsregeringen.
Regeringspartierna torde därmed vara nöjda med budgeten. Några ändringar av stora mått är därför knappast aktuella just i det här skedet.
Trots det inser nog alla, inte bara Moderat Samlings ledamöter, att de
långsiktiga intäkterna måste vara större än de långsiktiga kostnaderna. Därför kommer den tillträdande regeringen med största sannolikhet att arbeta
fram ändringsförslag inför en kommande tilläggsbudget.
Fru talman! Några ord om ekonomin och de ekonomiska beskrivningarna.
Det första som slår en när man hör olika företrädare för de politiska partierna uttala sig om den offentliga ekonomin och hur denna ekonomi utvecklas
är att beskrivningarna skiljer sig från varandra beroende på vem som uttalar
sig. Delvis kan det bero på olika utgångslägen, dvs. om man försvarar eller
ifrågasätter någon uppgift. Men det kan också till viss del bero på att vi läser
in olika saker i de begrepp som används.
Vi har använt oss av begrepp som budget i balans, med antagligen lite olika
innehåll, speciellt tidsmässigt. Vi har använt oss av strukturellt underskott,
vad vi nu riktigt menar med det. Vi har använt oss av hållbarhetsbegrepp av
varierande slag.
Fru talman! Av den anledningen behöver vi använda begrepp och definitioner som vi alla kan vara överens om, och som vi läser av på samma sätt.
Moderat Samling kommer att bidra med sina synpunkter i ämnet.
Alla politiska partier är sannolikt överens om att det ekonomiska utfallet
måste vara positivt. Kanske inte varje år, men åtminstone över tid. Klarar vi
inte det måste vi låna pengar för att betala löner och andra driftskostnader.
Den utvecklingen vill nog ingen av oss ha.
Intäktssidan rår vi knappt på överhuvudtaget, åtminstone inte på kort sikt.
Vi har för närvarande ett rätt statiskt system, även om utfallet varierar lite beroende på hur mycket skatter vi ålänningar betalar in. Dessutom varierar utfallet till följd av utvecklingen av den finländska statens totalekonomi, och
även på hur statsmakten väljer att organisera sina verksamheter.
Fru talman! Vi måste verka för att intäkterna ska bli större. Vi vet att det
här kommer att ta tid. Om vi lyckas kan vi ha en offensivare ambition när det
gäller samhällsservicen och samhällsutvecklingen. Fram tills dess måste
kostnaderna för våra åtaganden rymmas in i en kostym som vi har råd med.
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Vi måste kritiskt granska möjligheterna och riskerna med att intäktsföra
medel från landskapsbolag, och speciellt från Penningautomatföreningen.
Frågan om hur långt det är rimligt att inteckna dylika inkomster som självklara år efter år måste analyseras och ges ett svar. Samtidigt måste våra bolag
ges det ekonomiska utrymme som behövs för att de ska kunna skapa långsiktig lönsamhet.
När det gäller kostnadssidan bör vi agera precis som vi gör hemma i familjeekonomin. Där gör vi vårt bästa för att anpassa våra kostnader till inkomsterna. I bästa fall gör vi inte av med varenda en cent, utan vi stuvar undan en
liten del av inkomsterna som reserv för oförutsedda händelser.
I skötseln av landskapsekonomin måste vi dessutom beakta konjunkturläget inför våra beslut. Den föreställning som vi alla måhända lever efter är att
vi ska satsa i lågkonjunktur och skapa reserver i högkonjunktur.
För närvarande går företagen rätt bra och arbetslösheten är jämförelsevis
låg. Ändå har vi problem att hålla kostnaderna inom inkomstramarna.
Ett exempel som kan åskådliggöra problematiken fångade jag upp i en kort
diskussion med finansminister Nordlund för ett par veckor sedan. I en jämförelse mellan budgeten för 2015 och budgeten för 2016 ser man att så gott som
hela ökningen av skatteinkomsterna går åt till att täcka ökade pensionskostnader. Det finns i praktiken inget utrymme för andra ökningar.
Fru talman! Vi har stora ambitioner. Vi vill vårt folk det allra bästa. Vi vill
att vårt samhälle ska vara ett föredöme i alla avseenden. Vi vill att ålänningarna ska erbjudas minst den samhällsservice som erbjuds i våra omkringliggande regioner. Gärna mer. Och vi ska, fru talman, göra allt vi kan inom ramen för våra resurser.
Budgeten skulle kunna justeras redan i det här skedet. Det får vi ta ställning till efter debatten och i den fortsatta hanteringen.
Vi inom Moderat Samling ser att den stora insatsen ändå ligger framför
oss. Inom några månader är det tänkt att vi ska lägga en ny budget, en budget
som innehåller nödvändiga justeringar som gör att det nu budgeterade underskottet minskar. Det är antagligen inte att rekommendera att ta bort allt
underskott i en enda munsbit. Men vi måste klara av att skapa ett trendbrott,
så att vi successivt arbetar ner underskottet innan reserverna tar slut. Så
småningom bör resultatet helst vara så stort att vi kan sätta av en viss summa
som reserv för oförutsedda händelser. Precis som i familjeekonomin.
Fru talman! Några ord om landskapets skuldsättning.
Vi har en bra situation för närvarande. Inga lån har behövts för att klara
landskapets engagemang. Däremot anser vi inom Moderat Samling att man
kan finansiera lönsamma och på annat sätt kloka investeringar med lån, eller
genom andra finansieringsarrangemang.
Vi bör också pröva möjligheterna att få extra anslag för olika investeringsprojekt. Däremot ska vi akta oss ytterligt noga för att låna medel för att hantera driftsverksamheten.
Till sist, fru Talman, tillbaka till budgethandlingen och den välbeskrivna
verksamheten. I bilaga 4 finns ett avsnitt med titeln ”Kvinnors och mäns villkor i dagens demografiska förändringar”. Här finns mycket intressant information.
Vi kan se att arbetslösheten för ”alla utlänningar på Åland” under fem-sex
års tid har ökat från ungefär sex procent till över tolv procent. Vi får också
bekräftat att andelen enpersonshushåll fortsättningsvis ökar. Därtill att grup75

pen ensamboende äldre kvinnor är en grupp där relativt många riskerar att
drabbas av ekonomisk utsatthet. Det här som några exempel.
Fru talman! Vi inom Moderat Samling har som ambition att medverka till
att landskapets ekonomi ska vara i bra skick. Men vi ser också att detta måste
ske på ett sätt där vi tar särskild hänsyn till de som behöver få stöd av samhället så att också dessa personer ska ha en tillfredsställande levnadsstandard. Arbetet fortsätter. Tack, fru talman.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Ltl Tage Silander för ett resonemang i moderaternas
gruppanförande kring familjeekonomi och jämförde landskapets ekonomi med familjeekonomi. Jag tycker att det är ett mycket förenklat begrepp som jag faktiskt inte alls håller med om.
Jag anser att vi borde se den åländska landskapsekonomin som en
helhet. Vi har klumpsumman, vi har PAF pengar och vi har pensionsfonden. Men inte bara det, vi har hela näringslivet, kommunernas intäkter och tredje sektorn. Hela den här helheten bildar en ekonomisk möjlighet för Åland att växa. Ser vi Åland ur ett sådant ekonomiskt perspektiv, och inte så här förenklat som moderaterna nu lyfte fram, så tror jag
att vi har oerhörd potential och möjlighet att göra stor utveckling.
Ltl Tage Silander, replik

Tack, fru talman! Avsikten med att hänvisa till familjeekonomi var faktiskt att ge en mycket förenklad bild av begreppet ekonomi. Det enda
syftet var att intäkterna måste vara större än kostnaderna, oavsett vilken
del av ekonomi vi räknar med eller om vi räknar med alla ingredienser i
samhällsekonomin.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Men ltl Tage Silander, om vi bara diskuterar ett budgetår åt gången då upplever jag att vi inte kan föra Åland framåt. Vi
måste se i ett lite längre perspektiv, vilket också togs noggrant fram i liberalernas gruppanförande. Vi måste ha ett Åland som mår bra och
framförallt ett bra ledarskap. Näringspolitiken är central men också arbete åt alla. Vi måste börja sätta människor först och skapa arbeten för
att Åland ska kunna växa.
Ltl Tage Silander, replik

Tack så mycket, fru talman! Det sammanfaller väldigt väl med min och
moderaternas uppfattning. Vi ska ha en bra situation på arbetsmarknaden. Alla som vill jobba ska få jobba, självfallet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Ingrid Johansson, replik

Fru talman! Jag är glad över att ltl Silander lyfte fram vikten av en gemensam syn och ett gemensamt språk kring ekonomin. Jag hoppas
också att vi kan ta fram gemensamma nyckeltal som vi kan använda oss
av under den här mandatperioden. Jag menar, liksom ltl Silander, att
det är grunden till en hållbar ekonomi. Vi måste prata samma språk. Jag
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vill därför lyfta på hatten för att ltl Silander tog upp detta i ett anförande.
Ltl Tage Silander, replik

Fru talman! Det är inte så mycket att säga om detta än att ta åt sig av berömmet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Ltl Silander höll ett sympatiskt anförande som man till
mycket stora delar kan hålla med om.
De långsiktiga målsättningarna delar vi säkert. Jag kan försäkra att
jag kommer att vara behjälplig när det gäller att försöka hitta den långsiktiga balansen i ekonomin, bara vi kommer överens om bra lösningar.
Jag fastnade på en sak. Ltl Silander tog upp att vi tolkar olika när vi
pratar ekonomi. Ltl Silander antydde att moderaterna är beredda att ta
upp lån för att göra lönsamma investeringar. Jag tycker att vi borde ta
bort orden lönsamma investeringar från vår vokabulär här. Lönsamma
investeringar gör man i företag. PAF kan göra det och Ålandsbanken kan
göra det, men de investeringar vi gör, som jag antar att ltl Silander ville
lyfta fram, det är de investeringar som minskar kostnaderna. Det är fortfarande kostnaderna som vi pratar om. Vi får ingen avkastning på investeringarna vilket ett stort företag får, däremot kan vi göra investeringar
som minskar på driftskostnaderna.
Ltl Tage Silander, replik

Tack, fru talman! Investeringar som görs för att minska kostnader är i
min vokabulär lönsamma.
Till det första som finansministern Nordlund sade så är jag tacksam.
Vi har pratat om det tidigare i korridoren, dvs. att han gärna står till förfogande för diskussioner. Som ny i det här sammanhanget tar jag åt mig
av alla sådana diskussioner. Tack så mycket!
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! I tider när stor oro och sorg råder uti Europa kan det tyckas
att behandlingen av landskapets budget räknas som en lyx. Den enorma flyktingström som råder där miljontals människor lämnar sina ursprungsländer
för att slippa krig och terror har påverkat oss. Terrorhandlingar där hundratals människor får sätta livet till börjar bli en vardag, då kan det kännas som
en lyx att vi har möjligheten att diskutera en budget som påverkar vår egen
framtid.
Fru talman! Budgeten för år 2016 som landskapsregeringen lägger fram till
lagtinget är ingen julklapp till näst kommande regering. Det kan mera liknas
med ett ok på deras axlar. Det är ungefär som att få ett testamente med en
skuldsedel som arv.
Vi från Ålands Framtid har senaste perioden sagt att landskapsregeringen
måste titta över sin kostnadsutveckling. Det är ohållbart att ha en kostnads-
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ökning som är större än inkomsterna. Detta slutar med att landskapsregeringen kommer att få gå till banken. Ta t.ex. sjukvårdskostnaderna som har
stigit med 27 procent sedan 2010 jämfört med privata näringslivets BNP som
har krympt med 9 procent, enligt ÅSUB rapport Konjunkturläget våren 2015.
Siffrorna talar för sig självt. Vad ska vi göra?
Det brukar sägas från vissa politiker att prata ekonomi det är så tråkigt och
så kan man tycka, men det är en tråkig nödvändighet att veta våra ekonomiska förutsättningar för att driva politik som gynnar våra medborgare.
Långsiktighet måste vara ett ledord när det gäller ekonomiska lösningar
för framtiden och en bred politisk förankring som sträcker sig utöver alla partier.
I vår motion nr. 15 ger vi förslag på ett alternativ; att man vid stora investeringar inom ÅHS alltid för en diskussion mellan privata och offentliga vårdaktörer om möjligheten att samverka och samarbeta inför större investeringar. Detta torde också stämma överens med finansministerns uttalande i sitt
anförande där han påpekade försiktighet i stora investeringar. Man borde
hitta på andra lösningar och detta är en möjlighet.
I Ålands Framtids motion nr 16 lyfter vi återigen möjligheten för att privata aktörer ges möjlighet att utmana offentliga verksamheter. Detta görs genom att lämna in förslag på hur olika funktioner kunde bedrivas lika bra eller
förmånligare i privat regi, allt för att i förlängningen få ner kostnaderna i offentlig sektor.
Inga externa lån utan kontroll över inkomsterna säger vi i motion nr 21.
För att skapa en stabilitet i ekonomin motsätter vi oss en fullmakt in blanco
för regeringen att uppta finanseringslån. Vid behov får regeringen återkomma till lagtinget om begäran om fullmakt och en förklaring av dessa behov. Det ska vara en utmaning för landskapsregeringen att klara sin verksamhet utan att uppta lån.
Det rollspel som idag förkommer i lagtinget mellan de partier som representerar landskapsregeringen och oppositionen är till många delar bakåtsträvande. Många bra förslag som oppositionen föreslår, via olika typer av motioner, slutar oftast i papperskorgen som icke behandlade eller förkastade. Jag
hoppas att nuvarande lagting och nästkommande regering kunde tänka om
och inte lägga så stor prestige var bra förslag kommer ifrån, utan istället
tänka om det är bra för Åland och dess medborgare.
I motion nr 20 förordar vi tillsättande av en skattekommitté som ska ta
fram ett lätt administrerat, konkurrenskraft och långsiktigt hållbart åländskt
skattesystem i nära samarbete med näringslivet. I de uttalanden som har
gjorts om att ta över behörigheten för egna skattar så har näringslivet ifrågasatt tanken om ett eget skattesystem. Näringslivet vill först ha ett klargörande
och utredning om vad det kommer att innebära för näringslivet. Uppdraget
för kommittén är att man på ett enkelt sätt kan förklara och förtydliga vad ett
övertagande innebär för företag och för den enskilda medborgaren. Detta arbete bör vara klart minst ett år före kommittén för självstyrelselagen presenterar sin slutprodukt.
Förtroendet för den åländska politiken måste förbättras. Vill vi återfå förtroendet för vår åländska politik måste vi snabbt bestämma oss för vad vi vill
med självstyrelsen och ekonomin och därefter besluta oss för att driva igenom det. Det är det ända sättet att få en självstyrelse värd namnet och det är
det enda sättet att nå en ekonomi i balans.
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Handlingskraft och ansvarstagande bör vara ledorden under mandatperioden.
Fru talman! Vi från Åland Framtid har ytterligare motioner som vi i senare
anföranden kommer att presentera. Tack, fru talman.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! På det principiella planet stöder jag ltl Brage Eklund vad gäller
ett ökat vårdsamarbete med privata aktörer. Däremot är jag inte beredd
att stöda motionen fullt ut. Jag har inte riktigt detaljkunskap om hur
ÅHS arbetar. Jag tycker att initiativet som kommer från Ålands Framtid
är lovvärt.
Vad sedan gäller motion nummer 16, inför utmanarrätter, så skulle
jag gärna se att ltl Brage Eklund exemplifierar vilka områden som han
kunde tänka sig en privatisering av.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Vi känner alla till de stora investeringar som kommer
att ske inom ÅHS. Man ska förbättra en operationssal inom dagkirurgin.
Vi har den geriatriska kliniken som står för dörren och ska byggas. Vi
har dialysen som ska byggas om och det kommer hur mycket som helst.
I samband med detta är alltid finansieringsfrågan aktuell. Då måste man
vara så öppen i den här verksamheten så att man måste kunna föra ett
samtal mellan de aktörer som finns på marknaden idag och som kan erbjuda tjänster. Om det är praktiskt omöjligt eller inte kan inte jag svara
på.
När det gäller utmanarrätter så finns det säkert många exempel. Vi
kan ta underhållssidan på vägtrafiken som ett bra exempel.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Det är ibland lite patetiskt i diskussionen att det alltid är underhållssidan som man vill föra ett resonemang kring. Man ska komma
ihåg här att landskapet, infrastrukturavdelningen, har konkurrensutsatt
en stor del av vägunderhållet. Jag skulle gärna se ett annat exempel den
här gången som inte berör infrastrukturavdelningen.
Ltl Brage Eklund, replik

För att inte göra infrastrukturministern alldeles för ledsen så ska jag ge
ett förslag till. Vi kan ta det nybildade affärsverket som kommer att ha
en massa fastigheter på sin lyra och ska ha underhåll och få det att fungera. Där finns det stora möjligheter att föra in tankarna med utmanarrätter. Måste vi utföra allting själva eller kan vi lägga ut det på entreprenad och få en billigare lösning? Det är inte sagt att det alltid blir så, men
man vet inte det före man har prövat det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl John Holmberg, replik

Fru talman! Ltl Brage Eklund, jag tycker att ledamoten låter lite onödigt
uppgiven. Ledamoten ska ha stort cred för att han försöker hitta lösningar på ekonomin. Liberalerna kommer att titta noggrant på utmanarrätter. Det är ett bra sätt att belysa verksamheter. Jag kan ge kon-
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kreta exempel på flera saker som säkert privata aktörer kan vara villiga
att bjuda på. Det är också ett sätt att visa lite nytänkande och ge chansen
till de privata. Men en sak är viktig, när man driftsprivatiserar så är det
viktigt att titta från start till mål. Initialkostnaden kan vara billigare,
men sedan är frågan vad det totalt ekonomiskt blir för samhället och det
är jätteviktigt. Jag såg också att ni har nämnt detta i era budgetmotioner
vid andra tillfällen.
Ltl Brage Eklund, replik

Jag vill ju förstås inte låta negativ och pessimistisk, men det är klart att
verkligheten visar att budgeten inte är i balans. Vi har ett underskott på
ett antal miljoner som vi på något sätt ska få i balans. På något ställe ska
intäkterna ökas eller annars ska utgifterna minskas. Den matematiken
är ganska enkel. Tidigare nämndes familjeekonomin och familjernas sätt
att leva. Detta är precis samma sak, lever man över sina tillgångar så är
det ganska lätt att veta vart de går. Antingen går man i konkurs eller till
banken. Det är samma fenomen inom den här verksamheten, det är bara
det att summorna är lite större och det kanske är svårare att få någonting gjort.
Jag delar ltl Holmbergs åsikt om utmanarrätter. Jag tackar för stödet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman! När det gäller budgeten för nästa år så vet vi alla att
det stundar rätt tuffa tider. Tillsammans bör vi sätta oss ner och bestämma vilken lagstiftning som vi går in och ändrar. Eller hur? Dra ner
på de förmåner som vi har vant ålänningarna med. I stort sett sitter vi
fast, både i lagstiftning, i form av de avtal vi gjort, i form av andra löften
vi gjort och framförallt i de programperioder vi ligger fast vid i förhållande till EU. Det är så otroligt mycket som sitter fast i det som redan är
beslutat. Det kommer att krävas en stor ansträngning för att få den här
skutan på rätt bog när det gäller inkomster kontra utgifter.
Skattekommittén, ett kärt gammalt ämne, från centerns sida har vi
sagt; låt oss vänta innan vi gemensamt börjar diskutera skattefrågorna.
Låt oss först se till att vi har beskattningen som ett övertagbart rättsområde.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Jag börjar med det sista som ltl Harry Jansson tog upp
i sin replik. Varför vi lyfte fram att man tillsätter en skattekommitté och
börjar jobba med de frågorna beror på att näringslivet har frågat efter
hur det ska bli om vi övertar behörigheten. Näringslivet är till och med
skeptiskt till om vi ska ha en ökad behörighet. Då måste man börja jobba
med de här frågorna samtidigt så att man kan presentera för näringslivet och ålänningarna vad som kommer att ske och vad det är som vi vill.
När självstyrelselagen är klubbad kan vi inte sedan börja sätta oss ner
och titta på det här problemet och börja jobba med det. Då förskjuter vi
hela processen framåt i tiden och ingenting händer. Vi utnyttjar inte den
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lagstiftning vi har fått, om vi får överta mera behörighet. Därför anser
att man behöver jobba med den redan nu.
Ltl Harry Jansson, replik

Bästa ltl Eklund, nu är vi inne i ett skede där vi försöker skapa ett så
smidigt och flexibelt autonomisystem som möjligt. Alla resurser vi har,
särskilt på tjänstemannasidan, går åt till att åstadkomma att nå målet.
Jag förstår inte riktigt paniken med att år 2016 börja diskutera den beskattning vi ska tillämpa på Åland 2022 och framåt. Vi vet framförallt
inte hur skattepolitiken i ett internationellt sammanhang osv. kommer
att se ut. Det finns så många frågetecken. Låt oss nu koncentrera oss på
att få en bra självstyrelselag. När den antas på nytt, förhoppningsvis av
den nya riksdagen som har tillträtt efter valet 2019 i april, då har vi fortfarande ett antal år på oss att faktiskt hitta samsynen i det åländska
samhället. Jag förstår inte riktigt oron över att vi nu måste börja diskutera skatteformerna.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Jag brukar säga det här ordspråket; ”bättra att förekomma än förekommas.” Det är så som jag menar. Ska vi sitta och vänta
hela tiden på att självstyrelselagen blir klubbad och sedan börja jobba
med de här frågorna? Jag tycker att det är en fördröjning som är onödig.
Vi kan köra det här parallellt. Det behöver inte vara tjänstemän här. Det
finns klokt folk ute i vårt näringsliv och var som helst som kan samarbeta i de här frågorna. Ja, det är bara att konstatera att vi har olika syn
på det här helt enkelt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Göte Winé

Tack, fru talman! Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Vi har vår demokratiska rätt. Vi visar hänsyn till varandra. Med glädje går man hit upp och pratar om våra värderingar och vi får ha våra diskussioner. När man tänker på
det hemska som har hänt runt om i världen så känns det ändå som vi kan ha
en bra diskussion kring den här budgeten.
Fru talman! Nu är det denna regerings sista budget., Det har inte varit lätta
år under denna mandatperiod eftersom målet med var ambitiöst med en
ekonomi i balans har eftersträvats och intäkterna har inte kommit in som
man hade prognos om tidigare.
Jag vill ändå lyfta upp och tacka radarparet vicelantrådet/finansminister
Roger Nordlund samt lantrådet Camilla Gunell som jobbat hårt med att se
över landskapets ekonomi. De har strävat och letat till förändringar dels på
hur man sänker kostnader på kort sikt men framförallt på lång sikt. De två
har lett och gjort ett mycket gott arbete med att ställa om kursen med att
igångsätta nya reformer. Man vågar se det nödvändiga hur vi på lång sikt ska
kunna sänka kostnader genom reformer som skapar långsiktiga kostnadseffektiva lösningar. De har inte enbart jobbat med att just denna budget ska se
bra ut.
När man är i startläget gör stora strukturella förändringar så syns det inte
ekonomiskt i början utan man måste låta reformer arbeta in sig. Så, fru tal-
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man, att göra reformer så synes inte i budgeten i början men är nödvändiga
för framtiden.
Fru talman! Ser vi på personalkostnaderna i budgeten så ligger de nu på 86
miljoner. Genom strukturförändringar ha vi fått ner personalkostnaderna till
vad 2005-2006 års nivå. Då har visserligen vissa av personalkostnaderna
gått över till köp av tjänster, men denna regering har jobbat med förändring.
Regeringen har sett vilka tjänster som ska ligga under landskapsregeringen
och vilka som ska fasas ut. Det är viktigt att man ser på vad som ska ligga
under landskapsregeringen, vad som ska ligga i bolag och vad som kan skötas
av tredje sektorn eller av den privata arbetsmarknaden. Vi får inte slentrianmässigt sätta in verksamheter in under landskapet. Landskapsregeringen är i
första hand en myndighet som har ett tillsynsansvar.
Fru talman! Landskapsregeringen har nu övergått till fastighetsverk och
det är bra. Som vicelantrådet Roger Nordlund sade så synliggör det kostnaderna mera.
Angående fastighetsverket så gäller det nu att följa med och vara uppmärksam så att inte hyrorna höjs så det börjar tära av verksamheten. Genom landskapets styrning av fastighetsverk så står det i lagförslaget att ”Fastighetsverkets verksamhet bör vara ekonomiskt lönsam så att fastighetsverket kan
ansvara för utvecklingen av sin verksamhet och intäktsföra en del av sin
vinst till landskapet.” Här bör vi vara uppmärksamma att inte hyrorna börjar
äta av verksamheten för att fastighetsverksamheten ska bli lönsam. Det är
något som vi får följa upp.
Fru talman! Att vi nu ligger på ett budgeterat underskott på årsbidraget på
är inte optimalt. Man har ändå man jobbat målmedvetet att sänka kostnaderna men ändå stannat till och sett att vilka konsekvenser det får för invånarna. Vi har t.ex. utredningen Ekonomisk utsatthet och social trygghet som
säger att ”andelen hushåll under den relativa fattigdomsgränsen har minskat” sedan den gjordes förra gången som var 2007. Däremot vet vi att det är
ensamförsörjarna som har drabbats hårdast, men fortsättningsvis är det ett
mindre antal hushåll. Under denna mandatperiod har vi försökt på olika sätt
att antalet personer som är under och runt fattigdomsgränsen inte ska missgynnas av den förda politiken som denna regering haft. Just denna målgrupp
är en grupp som vi socialdemokrater värnar om och vi kan verkligen säga att
vi gjort vad vi kan för dessa.
Fru talman! Jag hörde en person säga att ”landskapet bara sätter mera
kostnader på kommunerna”. Jag tror nog att man måste börja våga göra det
och att se vilka kostnader som bör ligga på kommunerna och vilka som landskapet ska ha. För ser vi resultatmässigt mellan landskapet och kommunerna
så ligger landskapet idag med landskapsandelarna och hjälper att hålla vissa
kommuners skatteprocent på en låg nivå. Man får inte glömma bort att syftet
med landskapsandelarna är för att ge kommuninvånarna en grundtrygghet
oberoende kommunen storlek och ekonomi.
Vad ska vi stöda? Är det att garantera en bra och kvalitativ skola, bra personaltäthet inom barn- och äldreomsorg eller ska vi kompensera kommuner
för skatteavdrag? Vi har ju nu en parlamentarisk grupp som jobbar med att se
över landskapsandelarna och där får den debatten vara i nuläget. Vi jobbar
vidare där.
Våra åländska kommuner har en god ekonomi. Det sammanräknade årsbidraget för kommunerna blev nästan 16 miljoner högre 2014 jämfört med
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2013. Ser vi däremot på landskapets ekonomi så är den åländska ekonomin
mycket är beroende av den finländska ekonomin och att landskapets ekonomi
går därefter. Medan vi har vissa kommuner som går starkt. Tyvärr har det
blivit lite mycket kommunalpolitik här i salen ibland. Man ser mest till sin
kommun och inte en helhet för hela Åland här. Solidaritet bland kommunerna finns inte, ändå pratar man så vackra ord om samarbete mellan kommunerna. Innan man ens kommit halvvägs i en diskussion om samarbete så börjar man se om ens kommun är vinnare eller förlorare. Ingen tänker på varifrån större delen av kommunernas intäkter kommer ifrån, ja landskapsandelar. Höjs dem ännu mer så tvingas vi ta från hälso- och sjukvården eller gymnasialstadiet. Dessa två områden är också en investering i vår framtid, våra
framtida skattebetalare.
När omställningsbudgeten gjordes i början av 2012 så gjorde man en bedömning av inkomstutvecklingen som sträckte sig hela mandatperioden
t.o.m. år 2015. Enligt de uppgifterna man hade då skulle avräkningen och
skattegottgörelsen år 2015 uppgå till nästan 242 miljoner euro sammanlagt, medan verkligheten nu är cirka 228 miljoner euro, dvs. 14 miljoner euro
lägre.
Ser vi under stycket Landskapet och kommunerna så är det mycket överföringar till kommunerna för man vill inte belasta kommunerna vilket då bl.a.
kan leda till skattehöjningar. Men om vi fortsätter på detta sätt så leder till
landskapet måste skära ännu mera i sina kostnader och vilka här tycker att
det känns rätt skära inom t.ex. utbildning?
Ska vi skära inom utbildning och blunda för den överstora administrationen inom kommunerna och kommunförbund vi har idag?
Jag ge min fulla respekt, att jobba med att få en budget i balans är inte lätt
när man inte kan styra inkomstutvecklingen för landskapsregeringen, vilket
kommunerna, som har skatteinstrumentet att jobba med, har lättare med.
Vi måste se Åland som en helhet. Vi har ett stort ansvar att få med kommunerna att komma med, ta ansvar och inte sträva till att gå emot för att ens
kommun kan förlora på det. För sist och slutligen är det våra enskilda kommuninvånare som förlorar om inte vi ser helheten.
Fru talman! Det är näringslivet och den privata arbetsmarknaden som ska
skapa jobben, men det landskapet kan göra är att underlätta och stimulera till
satsningar. Dels har vi våra investeringar som kan göra att det underlättas på
arbetsmarknaden. I Byggbranschen finns det projekt i röret som främjar den
branschen. Finansminister Roger Nordlund nämnde ett flertal andra projekt,
bl.a. projektet Eckerö som nu sätts igång och flera andra under denna mandatperiod som man har gjort för att få fart på näringslivet.
Efterfrågan på arbetskraft finns i framtiden. Vi har ÅSUB:s arbetsmarknadsbarometer 2015 och där tycker jag att vi kan börja se på sysselsättningsåtgärder som också riktar sig till den privata arbetsmarknadens behov. Vi har
kortkurser där vi kan försöka få fler arbetslösa i sysselsättningsåtgärder. När
man tittar i arbetsmarknadsbarometern så finns det bra idéer på hur man
kan gå vidare och jobba med det.
En enig regering antog ett LBU-program. Det är viktigt att vi går vidare och
jobbar framförallt med det ekologiska och närproducerade och ser till att hela
Åland ska leva.
För oss socialdemokrater är full sysselsättning vårt ständiga mål. Det är
viktigt att vi ser alla människor som resurser i vårt samhälle.
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Investeringsbehovet är enormt. Vi har flera bro-, hamn- och vägprojekt
som står och väntar på att få sättas igång, vissa mer brådskande än andra.
Här har landskapsregeringen tagit en åtgärdsplan, som framkommer så finns
det en reinvesteringsplan i 10 år som ska kosta 3 miljoner euro per år.
Ser vi nu framåt så bör vi höja blicken, se horisonten och våga se längre
framåt och fullfölja styckena under omstrukturering av den allmänna förvaltningen. Vi från socialdemokraterna ser att omstrukturering av reformer nu
bör fortgå enligt planerna. Arbetet är igångsatt och nu måste de få möjligheter att komma i mål.
Fru talman! Man har pratat om att den är tunn och det är inte så mycket i
den. Jag ser denna budget mera som en arbetsbudget där det politiska arbetet
har tagits i tidigare budgetar och lagar. Nu gäller det att jobba vidare som jag
sagt tidigare – långsiktigt. Våga se 2021 och 2022 och inte bara valet 2019.
Som jag nämnde tidigare så är detta en budget med förändringar som
också ger utmaningar inför framtiden. Det finns ändå satsningar på studiestöd, hemvårdsstöd, bostadsbidrag och skyddshem. Det är också en satsning
på den enskilde individen som lett till en ökad budget och dessa satsningar är
familje- och socialpolitiska satsningar.
Fru talman! För oss socialdemokrater så är en långsiktig ansvarsfull och
socialt hållbar ekonomi viktig. Vi vill ha en offensiv och drivande ekonomisk
politik som satsar vidare på välfärden.
Vi vill också att man nu att man ser över ungdomars psykiska mående och
vad som kan göras för dem.
Vi vill också att alla får en möjlighet till en studieplats inom gymnasialstadiet utan risk för marginalisering genom att begränsa intagningen med sökande enligt prövning eller att man inte fyller upp studieplatser vid Ålands
lyceum.
Vi socialdemokrater stöder denna budget. Det är en budget för förändringar del för våra samhällsfunktioner men också som satsningar för våra ålänningar över hela Åland.
Fru talman! Detta var ett mera övergripande anförande. Jag och mina partikamrater kommer att återkomma i andra anföranden för att gå in mera ingående i budgeten. Tack.
Ltl Roger Höglund, replik

Tack, fru talman! Tack ltl Göte Winé. En sak som jag håller med ltl Göte
Winé om är att han ser en ”vi och de” situation mellan landskapet och
kommunerna. Den situationen måste absolut bort, det är jag den första
att stöda. Det är inte ”vi och de” utan sist och slutligen jobbar vi för våra
medborgare oberoende var i landskapet man bor.
Jag kanske inte riktigt håller med om att landskapsandelen, som
kommunerna får, är en gåva. Jag tycker att det målas upp lite så. Det är
ju en ersättning som kommunerna får för att upprätthålla den service
som en kommun ska upprätthålla inom barnomsorg och skola osv.
Ltl Winé nämnde också att kommunerna har gjort goda resultat, vilket de absolut har gjort och ska göra. Orsaken till detta är ju inte så alldeles komplicerad alla gånger. Dels ska landskapsbidragen räcka till
framtida investeringar. I min hemkommun Finström har vi massor med
investeringar framför oss. Vi har också gjort goda resultat för att spara
pengar till framtida investeringar.
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Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Landskapsandelarna är till för att upprätthålla servicen, som jag sade i mitt anförande. Visst ska vi spara i ladorna, men nu
behöver kommunerna vara med och börja ta ett större ansvar för vad vi
ska göra och se hela Åland och framförallt våra enskilda individer. Det
ska inte vara ”vi och de”, det är vi helt eniga.
Jag tror nog att ltl Roger Haglund hittar mer än bara en sak som vi är
eniga om. Jag tror att vi är eniga om ganska mycket. Men, skämt åsido.
Egentligen är vi eniga här också.
Tittar vi på kommunerna idag så har de det ganska gott ställt medan
landskapet har det svårare. Då måste vi gemensamt börja titta på vad vi
ska göra tillsammans och inte ha en situation med ”vi och de” som det
tyvärr har varit.
Ltl Roger Höglund, replik

Tack, fru talman! Jag tror att en orsak till att kommunerna har det bra
idag, men det varierar från kommun till kommun, beror på att kommunerna har varit väldigt effektiva i sin förvaltning. Tidvis har vissa kommuner haft det väldigt tufft. De har varit tvungna att gå igenom ekonomin ordentligt och därför har de fått en god ekonomi.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Vid landskapsandelsreformen år 2008, tror jag, så
gjorde man en ändring. Det blev mera frikostigt till kommunerna. Det
befarades att det kanske skulle bli så att skatterna inte följde med som
de borde.
Kommunerna avvaktar, de sparar men samlar inte heller på sig det
kapital de behöver för framtida investeringar. Just nu när vi vill göra
förändringar och förbättra för invånarna med olika lagstiftningar, så får
man ofta höra; ”ni lägger bara på kostnader för kommunerna”. Det som
jag försöker säga är att vi behöver gemensamt förbättra servicen till våra
invånare och där har vi ett gemensamt ansvar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Jag sympatiserar ganska långt med ltl Winés anförande.
Det eviga hackade på kommunerna fortsätter ju från Winés sida. Man
pratar om att kommunerna måste visa solidaritet. Landskapsandelssystemet är ju helt uppbyggt på solidariska grunder. De rikaste kommunerna får minst och de minst rika kommunerna får mest. Solidariteten
finns redan långt idag.
Inom KST har vi också diskuterat solidarisk finansiering som en parameter i det arbetet.
Ltl Winé pratade också om kommunernas ansvar som om kommunerna inte skulle ha något ansvar. Kommunerna har minst lika stort ansvar som landskapsregeringen genom att kommunerna har hand om
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äldreomsorgen, skolorna, barnomsorgen och den sociala omsorgen osv.
Kommunerna gör nog sitt bara landskapet gör sitt.
Ltl Göte Winé, replik

Jag blev lite att fundera på det här hackade på kommunerna som ltl Runar Karlsson nämnde att jag gjorde. Jag pratade mest om dialogen mellan kommunerna och dialogen mellan kommunerna och landskapet. Där
vill jag få det bättre.
Ltl Karlsson nämnde solidaritet och landskapsandelarna och där är vi
helt eniga. Jag tog också upp i mitt anförande vad landskapsandelssystemet går ut på, att garantera en god service oberoende av storleken på
ekonomin.
Men, jag sade solidaritet bland kommunerna, vi kan bli så mycket
bättre och det är detta som jag ville få sagt. Sedan beror det på hur man
vill tolka det. Ltl Karlsson brukar ofta säga att jag hela tiden hackar på
kommunerna. Jag hackar på det sättet att jag vill att kommunerna ska
bli bättre och ha en dialog med varandra. Jag tycker framförallt att det
också ska finnas en bättre dialog mellan kommunerna och landskapet.
Härifrån kan vi också bli mycket bättre.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Det är klart att alla bra dialoger kan bli ännu bättre. Jag sitter själv som vice ordförande i Ålands kommunförbund som representerar 15 kommuner. Jag tycker att vi har haft en riktigt bra dialog med
landskapsregeringen under de här fyra åren. Vi har haft många möten
där vi har diskuterat. Jag tror inte att det har varit något problem med
det. Men det är klart att alla kommunerna har ju åsikter och det måste
de få ha.
Jag sitter också i ÅHS styrelse där landskapet, ÅHS, har haft en bra
dialog med kommunerna genom att man har skrivit avtal om hemsjukvården. I det avtalet finns nu 15 av 16 kommuner med. Det pågår ständiga förbättringar och ständig dialog.
Man upplever ibland från talarstolen här att kommunerna är något
slags missfoster som det inte går att prata med. Det är ju inte sant!
Kommunerna gör ett jättebra jobb och har en jättebra dialog med landskapsregeringen. Ni ska inte försöka sprida någon slags felaktigheter till
media.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Felaktigheter, det var intressant. Det är ju precis detta
som vissa vill lägga fram. Det är ungefär som när jag står här och debattera att jag vill få en bättre dialog. Jag ids inte ens nämna vad man kallar
kommunerna för här. Jag aldrig pratat om att inte kommunerna skulle
klara av det. Jag har sagt att kommunerna klarar av det gott och väl.
Kommunerna har en bra ekonomi.
Vi måste däremot få en bättre dialog och diskutera hela Ålands ekonomi och inte bara enskilda kommuners ekonomi.
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Ltl Runar Karlsson nämnde Ålands kommunförbund och att de haft
en bra dialog. Jag kan inte hålla med om detta, tyvärr. Jag har nu varit
med i politiken sedan 2003. De här senaste fyra åren har jag skämts för
att bo på landsbygden. Det är en så dålig bild utåt som Ålands kommunförbund har gett, det har bara varit gnäll, ursäkta uttrycket. Ålands
kommunförbund har inte sträckt ut handen. Det är min upplevelse. Jag
anser att det till och med har varit ren oppositionspolitik där.
Talmannen
Tiden är ute! Replikskiftena är avslutade.
Ltl Stefan Toivonen

Fru talman! Värderade ledamöter av Ålands lagting, jag tänkte travestera på
ett känt uttryck som säger att detta är ett litet steg för mänskligheten, men
det känns som ett stort kliv för en debattör att komma in i ett parlament på
det här sättet. Omgivningarna är fortfarande främmande för mig.
Vi har en budget framför oss vilket jag i många sammanhang har talat om
och undervisat i under många år, så på det sättet är situationen lite bekant för
mig. Grupperna har ungefär varit i den här storleken. Men skillnaden är att
här är det ett förslag till budget för landskapet Åland 2016, inte ett övningsarbete eller en allmän föreläsning.
När jag föreläser om budgetering så brukar jag säga att man börjar med att
försöka uppskatta försäljningen och intäkterna. Sedan försöker man beräkna
hur mycket man ska producera, vad det kostar och eventuella investeringar.
Efter det gör man den första versionen av budgeten. Den borde alltid gå på
minus. Annars har man inte varit kreativ.
Efter det ska man se om man kan få ju flera intäkter, vilket i det här fallet
gäller skatteintäkter och det är inte så lätt, annars gäller det att försöka få ned
kostnaderna och även titta på investeringarna.
Om jag jämför detta som ett seminarieunderlag så tycker jag snarare att
det är ett halvfärdigt seminarieunderlag. Om vicelantrådet Nordlund vore en
elev så skulle jag säga att han skulle komma tillbaka i januari med ett bättre
underlag. Men jag har förstått att de politiska processerna är lite annorlunda
och det är saker som jag måste lära mig.
Efter den här debatten går det här förslaget till finans- och näringsutskottet där jag själv är medlem. Jag ser fram emot att gå igenom förslaget sida för
sida och moment för moment för att se vad vi kan göra.
Det har talats en hel del om underskottet i den här budgeten. Vad jag
kunde se så är underskottet 17,8 miljoner. Det finns också många andra siffror, vilket är lite märkligt.
Som jag ser det så har man försökt få in inkomster för att få budgeten att se
lite bättre ut.
När det gäller pensioner och pensionsrelaterade uppgifter så har man tagit
in 18,5 miljoner från pensionsfonden. Man skriver att senast år tog man ut
lika mycket, men det man inte har skrivit är att man åren tidigare tog ut 13-14
miljoner.
Det som man inte heller har skrivit något om är att landskapets revisor har
sagt att man inte ska använda Ålands Pensionsfond som en buffert för att få
budgeten i balans. Kanske mera av en pedagogisk orsak så har Åländsk Demokrati lämnat in en budgetmotion för att sänka uttaget till 13,5 miljoner,
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vilket det har varit tidigare. Självfallet förstår jag att det ger ytterligare ett
underskott i budgeten. Jag gör det för att visa hur läget ser ut.
Penningautomatföreningen har diskuterats här tidigare. Det finns en
punkt om att man ska ta in 20,8 miljoner från PAF. Boksluten de senaste fem
åren visar ett överskott på ungefär 20 miljoner per år. Då ska man ta in ett
årsöverskott i budgeten när det gäller nästa år och året har inte ens börjat
ännu. Man kunde säkert diskutera både hur mycket man ska ta och vart
pengarna ska gå. Mellan tummen och pekfingret så om 70 procent av överskottet går till budgeten så är vi nere i 14 miljoner, vilket är innehållet i den
andra budgetmotionen som Åländsk Demokrati har lämnat in.
Som jag sade så blir budgeten inte bättre, tvärtom, den blir sämre eftersom
intäkterna minskar. Det betyder att underskottet i förslaget till budget är ungefär 30 miljoner euro.
Jag räknade ut att det åländska underskottet, räknat på det här sättet, faktiskt är 50 procent högre. Även om vi inte har tagit lån så har vi skulder via
pensionsfonden. Underskottet är faktiskt större än den finska budgeten.
Jag har förstått att det här är en process där man inte tar tillbaka en budget. Efter att budgeten skrevs så har det blivit en annan konstellation och det
betyder att vicelantrådet Nordlund inte kommer att sitta i den tillträdande
regeringen. Innan den här budgeten slås fast så hoppas jag att vicelantrådet
Nordlund kan hjälpa till för att försöka få budgeten något mera i balans så att
inte den sista budgeten för Nordlund kanske blir den sämsta, om man ser till
underskottet, i Ålands historia. Någon budget låg väl på minus 25 miljoner
och minus 30 miljoner ligger på den nivån.
Ltl Perämaa är inte här men jag kan vända mig till liberalerna. Det är
samma situation där, vem är egentligen opponent till budgeten? Ltl Perämaa
och liberalerna hamna att verkställa en övergångsbudget.
Om jag minns rätt så den budget som dåvarande finansminister Perämaa
gav åt finansministern Nordlund för fyra år sedan låg på minus 3 miljoner.
Nu får blivande finansminister Perämaa tillbaka en budget på minus 30 miljoner. Det känns ganska tufft.
Ltl Silander talade om att finansutskottet ska skära i den här budgeten så
småningom. Frågan är varför inte liberalerna kan göra det nu. Annars måste
någon komma med tilläggsbudgetar på kanske 20-30 miljoner euro och alla
är negativa.
Som sagt var, det är ett politiskt spel som är nytt för mig, men rent logiskt
tycker jag att det kunde ske på det sättet.
Avslutningsvis, det här är det sista gruppanförande och många här har talat om underskottet.
Personligen hoppas jag att vi alla här tillsammans kan försöka få en budget
som gagnar både Åland befolkningen i slutändan, oberoende av partitillhörighet, och även om vi är oense i vissa enskilda frågor. Tack, fru talman.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Det här blir en lite svår diskussion eftersom ltl Toivonen
skapar sig en egen budget och sedan jämför han sin egen budget som
han själv har skapat med den finska. Det räcker om vi håller oss till det
här budgetförslaget som ligger på lagtingsledamöternas bord och diskuterar utgående ifrån det.
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När det gäller pensionsuttaget, 18,5 miljoner, så till ltl Toivonens information så kan det vara bra att läsa lagen. Då kan man konstatera att
vi kunde ha tagit ut ytterligare 2,5 miljoner och vi skulle gott och väl ha
varit inom lagens utrymme.
När det gäller PAF så har deras medel ökat med 41 miljoner fram till
sista december föregående år.
Om man vill leka med siffror så kan jag säga att vi har lämnat 1 miljon
till reserv för ÅHS. Vi har lämnat 1/2 miljon som buffert till Ålands högskola just för att de verksamheterna är högt prioriterade och behöver utvecklingsmöjligheter.
Ltl Stephan Toivonen, replik

Nu kom de här siffrorna fram. Det var lite liknande som ltl Häggblom
också talade om, det var också var taget från den här budgeten.
När det gäller pensionsfonden, ja, jag vet att man kan ta ut mera. Men
som jag påpekade skrev ju revisorn att man inte bör använda pensionsfonden som en buffert för att balansera budgeten. Jag och revisorn är i
alla fall överens. Jag har uppfattat det så.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Jag vill kraftigt dementera att vi skulle använda pensionsfonden för att balansera budgeten. Vi försöker hålla ett jämnt uttag där.
Det kommer att vara en utmaning under de kommande 10-20 åren att
hålla uttaget på den här nivån. Sannolikt kommer uttaget att stiga lite
grann, så realistiska måste vi vara.
Sedan vill jag samtidigt konstatera att vår pensionsfond har den bästa
täckningen av alla länder i Norden inklusive alla samfund som vi känner
till i varje fall. Det här kriget som ltl Toivonen valt att föra mot pensionsfonden, och det sätt vi hanterar den på här i landskapet, är lite missriktat på något sätt. Det finns nog andra verksamheter som kanske mera
kunde vara i behov av att belysas.
Ltl Stephan Toivonen, replik

Jag har inte kritiserat hanteringen av fonden, men hur mycket man tar
ut av fonden. Det som man tar ut nu, det har man inte i framtiden. Det
var den frågeställningen som jag ville få fram.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Ltl Toivonen tog upp att underskottet är ganska stort.
Det var tal om 17, 8 miljoner.
Sedan nämnde ltl Toivonen två budgetmotioner där man minskar inkomsterna totalt med 11 miljoner, dvs. man spär på underskottet ytterligare.
Sedan finns det ett par motioner som ska minska kostnaderna men
det handlar om några hundra tusen euro. Ltl Toivonen förespråkar alltså
en budget som nästan ska dubbleras på underskottssidan och har inga
förslag. Var är förslagen, ltl Toivonen, för att balansera budgeten? Jag
ser bara förslag på att öka på underskottet. Sedan står ltl Toivonen och
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säger att vi måste komma till rätta med ekonomin. Men var är förslagen?
Ltl Stephan Toivonen, replik

Fru talman! Jag kommer att fortsätta i mitt personliga anförande med
var vi ska spara.
I det här anförandet ville jag försöka få fram det som jag tycker att är
den verkliga beskrivningen av underskottet, att det är större och det
känner många till. Pratar man med folk på stan och i korridorerna så talar man om 25-30 miljoner.
Sedan hur vi ska spara, som jag avslutade mitt anförande så hoppas
jag att vi alla kan hjälpa till. Vi behöver spara 30 miljoner. Alla kan
hjälpa till med ungefär 1 miljon, vilket ungefär är det som man sparar
med de tre budgetmotioner som jag har. Om ltl Petri Carlsson också
sparar 1 miljon, så gör vi det tillsammans. Det är inte jag som ska korrigera budgeten, vi ska göra det tillsammans.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Nu ökade ltl Toivonen på underskottet till 30 miljoner
och sedan ska vi alla andra hjälpa till att spara 29 miljoner av dem. Ltl
Toivonen föreslår bara en miljon, men jag hittar inte ens den miljonen
här i materialet från ltl Toivonen. Det ska bli mycket intressant att höra
var vi ska spara dessa 30 miljoner. Jag tycker faktiskt att det anstår en
ekonom som Toivonen att föreslå inbesparingar motsvarande 30 miljoner om man påstår att underskottet är 30 miljoner. Det här hänger inte
ihop. Jag hoppas att ltl Toivonen blir tydligare med var man ska spara
när han kommer med sådana här budgetmotioner.
Ltl Stephan Toivonen, replik

Jag förstår inte varför jag ska ha ansvaret för inbesparingarna bara för
att jag påpekar att det verkliga underskottet kanske är cirka 30 miljoner
och inte cirka 17,8 miljoner som det står i budgeten? Jag sade att jag kan
stå för 1 miljon om alla andra står för 1 miljon.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Minister Wille Valve

Talman! Jag kommer idag att fokusera på några av de utmaningar som vi har
framför oss inom mitt nuvarande ansvarsområde, regeringskansliet.
På sidan 79-80 i budgeten hittar vi polishuset, fullmakt för om- och tillbyggnad. Det här är jätteviktigt. Det kommer att få stor betydelse för polisens
långsiktiga verksamhet.
Största fördelen är att tekniska brottsutredningen får sådana utrymmen
som uppfyller kraven.
Vi kommer att ha synnerligen goda effekter när det gäller specialredskap,
beslag och mera rum för bilarna. Tillståndsavdelningen blir också bättre med
tanke på funktionerna och kundbetjäningen. Dessutom är renoveringen av
cellavdelningen absolut till fördel.
Vi får inte heller underskatta betydelsen för personalen, som väntat på nytt
hus länge. Nuvarande hus är trångt och att vara inhyrd i ett höghus med bostadslägenheter håller inte i längden.
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Under år 2015 ingicks ett förköpsavtal för tomten, en stadsplaneändring
har gjorts och rumsprogrammet för tillbyggnaden och för användningen av
det existerande polishuset har färdigställts. Den slutliga planeringen genomförs under år 2016 och spaden kan vara i marken under år 2017. Under tiden
kommer polismyndigheten att koncentrera sin verksamhet till utrymmena på
Strandgatan 27 och Strandgatan 23, där tilläggsutrymmen hyrs på grund av
att polisens utrymme på Strandgatan 25 försvinner i och med rivningen av
huset.
Fastighetsverket bildas för att utveckla och effektivisera landskapets fastighetsförvaltning samt för att förbättra kvaliteten i serviceverksamheten.
Syftet med att bedriva verksamheten i affärsverksform är att uppnå målsättningarna att utvidga ansvaret och beslutsrätten för den operativa ledningen i
verksamheten och därmed övergå till en mer företagsliknande organisationsoch verksamhetsform.
Detta märks i budgeten såsom redan har nämnts. Det är orsaken till vårt
sensationella slutresultat på 90,7 miljoner plus, vilket ni finner på sidan 137 i
budgetförslaget.
Under budgetåret 2016 övertar fastighetsverket det ekonomiska driftsansvaret för infrastrukturavdelningens samtliga färj- och väntestugor, vägstationerna i Brändö, Föglö, Godby, Kumlinge och Kökar samt bostadsbyggnaden
vid Lemströms kanal. Enbart byggnader med eget tomtområde är medtagna i
förteckningen. Övriga byggnader står på väg- eller biområde till väg. I överlåtelsen ingår även samtliga samfälligheter och andra till fastigheter tillhörande
rättigheter. Kvar tillsvidare hos infrastrukturavdelningen blir verkstads- och
lagerområdet i Möckelö med tillhörande samfällighet, i vilket motorfordonsbyråns byggnad ingår och ÅHS som en skild enhet.
Det kan vara skäl att nämna några ord om hållbar utveckling, nämligen
den mening som finns på sidan 22 i budgeten. ”Projektet genomförs i dialog
med kommuner, myndigheter, tredje sektorn och branschorganisationer”.
De här orden kommer att få kött under början 2016.
Vi går in i en helt ny fas. Arbetet går in i ett mer operativt skede med start i
februari då det kommer att hållas ett forum för samhällsutveckling. Här är
avsikten att samla hela det åländska samhället för ett gemensamt anslag
kring hållbarheten. Bästa åhörare, jag uppmanar alla att redan nu markera in
eftermiddagen den 9 februari i kalendern.
Åland förbereder sig för ett ökande kvotflyktingmottagande. I budgeten
märks detta framförallt i fråga om svenska för inflyttade till just flyktinggruppen. Utbildningsavdelningen har budgeterat 160 000 euro för detta för
år 2016, vilket ni finner på sidorna 14 och 51 i budgeten.
Något som inte står i budgeten är att vi kommer att ha behov av en överenskommelseförordning med Finland med anledning av den så kallade
AMIF-fonden. Det är fråga om asyl-, migrations- och integrationsfonden, en
sammanslagning av de tre tidigare fonderna; Europeiska flyktingfonden,
Europeiska integrationsfonden och Europeiska återvändande fonden.
Från AMIF kommer Åland också att kunna söka ersättning för mottagande
av kvotflyktingar. Skulle det vara så att det blir en förhöjd kalkylerad ersättning till kommuner som tar emot flyktingar så kommer också det att föranleda samma överenskommelseförordning.
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Landskapsregeringen välkomnar att flera åländska kommuner har bestämt
sig för att ta emot kvotflyktingar. Vi kommer att stå till tjänst med integrationssamordnande tjänster och sakkunskap. Tack för ordet.
Ltl Bert Häggblom, replik

Tack, fru talman! Minister Valve tog upp att man ska bygga nya lokaler
åt polisen, men han glömde bort det som är det viktigaste; att polisen
ska finnas för öka tryggheten för landskapets invånare.
Åländska ungdomar har utbildat sig till poliser, men i det budgetförslag som finns har man inte garanterat att de utbildade ungdomarna ska
få återvända till landskapet och få jobb här. Nu vill jag veta hur landskapsregeringen har tänkt. Kan landskapsregeringen garantera dessa
ungdomar jobb eller inte?
Minister Wille Valve, replik

Frågan som ltl Häggblom belyser är komplex. Ålands polismyndighet
har ett stort kostnadstryck på sig idag så som också andra myndigheter
har.
Samtidigt har vi en situation där flyktingmottagande på den finländska sidan i praktiken har tagit bort, utraderat, hela arbetslösheten
bland finländska poliser. Det innebär att om vi vill få hit poliser till
Åland nu så gäller det att vi har någonting att erbjuda.
Under åren 2016, 2017 och 2018 kommer vi att kunna se några pensionsavgångar.
I den här budgeten som landskapsregeringen har lagt föreslås det två
tillfälliga tjänster. Som jag kommer att berätta om längre fram så har
detta ingen koppling till ungdomspolisverksamheten. De här två tillfälliga tjänsterna handlar uttryckligen om att se till att vi kan få så många
nyutexaminerade åländska poliser in i Ålands polismyndighet som är
möjligt under rådande kärva ekonomiska omständigheter.
Ltl Bert Häggblom, replik

Tack, fru talman! Landskapet har investerat och använt skattepengar för
dessa ungdomar som har utbildat sig till poliser. Då är det väl ett krav
att landskapsregeringen ser till att dessa ungdomar får jobb. I den situation vi har, om vi ska ha ett tryggt Åland, så bör det också garanteras
att dessa ungdomar får jobb. Annars har landskapsregeringen inte varit
ärlig, utan man anser bara att byggnaden är det viktigaste. Jag anser att
verksamheten och de som jobbar i verksamheten är det viktigaste för att
trygga ålänningarnas vardag.
Minister Wille Valve, replik

Med de två tillfälliga tjänster som landskapsregeringen föreslår så är det
möjligt att med mycket god vilja få in så många som möjligt av dem som
utexamineras från polisyrkeshögskolan nu.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

På sidan 78 står; ”ungdomspolisprojektet som påbörjades under 2015
fortsätter år 2016 med två utsedda ungdomspoliser.” Jag ser lite med

92

oro på detta. Oom jag är rätt informerad så har vi fyra resurser som jobbar med detta. Är detta nu en halvering? Det skulle oroa mig. Kan ministern förklara detta?
Minister Wille Valve, replik

Ja, den meningen som ltl Petri Carlsson hänvisade till är nog lite knöligt
formulerad. De två tillfälliga tjänsterna har ingen koppling till ungdomspoliserna. Ursprungligen utsågs fem ungdomspoliser, varav två var
nyutexaminerade.
För att nu uttrycka det tydligt så med de här två tillfälliga tjänsterna
som finns i budgeten så finns alltså flera ungdomspoliser utsedda. De
här två sakerna hänger inte ihop. Ungdomspolisverksamheten kommer
att fortgå.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Minister Valve nämnde ingenting om de nytillkomna
fastigheter, sjöbevakningsstationer, som har gått in i landskapets ägo.
Vad tänker man göra med de fastigheterna? Ska de säljas eller förekommer det någon diskussion?
Minister Wille Valve, replik

Ja, det kan vara lämpligt för finans- och näringsutskottet att fördjupa sig
extra mycket i den här frågan. I korthet så finns det en plan för detta
som ltl Eklund lyfte upp, dvs. att avyttra sådant som inte passar in i vår
förvaltning, vilket givetvis också omfattar de fastigheter som vi nyligen
har över tagit från finska statsmakten inklusive sjöbevakningsstationerna. Ja, det finns en plan för det och det kan vara skäl för finans- och näringsutskottet att fördjupa sig i det.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Minister Valve kommer ju inte att sitta på den ministerposten, han får ett nytt ämbete.
Jag har varit mycket förespråkare för utmanarrättar. Tidigare i mitt
anförande nämnde jag att man borde hitta på idéer att utnyttja de här
möjligheterna. Fastighetsverket borde ju vara en myndighet som har
stor möjlighet att ifrågasätta och kunna utnyttja möjligheten med utmanarrätter. Har det under minister Valves tid förekommit någon sådan
diskussion att man skulle ifrågasätta och konkurrensutsätta verksamheter?
Minister Wille Valve, replik

Givetvis förekommer en sådan diskussion alltid på ett principiellt plan,
särskilt med tanke på att en av grundtankarna för fastighetsverket är att
införa ett större mått av företagsekonomiskt tänkande i vår förvaltning.
Vad gäller frågan specifikt om utmanarrätter så är det en fråga som vi
får anledning att återkomma till i ett senare skede.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Roger Höglund, replik

Tack, fru talman! Jag har en fråga till minister Valve; varför gick man in
för ett fastighetsverk istället för en fastighetsavdelning? Jag är bara nyfiken.
Minister Wille Valve, replik

Det är en bra fråga. Det vägvalet gjordes för ungefär 1,5 år sedan. Utgångspunkten var då hur vi skulle skapa effektivast möjliga fastighetsförvaltning för de fastigheter som landskapet har. Det är inte några små
kvantiteter. Det är 26 procent av Ålands havs yta som det handlar om.
Var hittar vi bra modeller? Landskapsregeringen fastnade då för modellen som senatsfastigheter har. Tittar man på landskapslagen om fastighetsverket så påminner den i mycket hög grad om upplägget för senatsfastigheter med undantag för en bestämmelse som handlar om
ovärderliga byggnader, vilket som en kuriositet kan nämnas inte finns i
senatsfastigheter. Åbo slott är värderad helt till gängse värde, medan
den för Ålands del gör det möjligt att exempelvis värdera Kastelholms
slott på ett annat sätt, eftersom vissa byggnader är kulturhistoriska så
värdefulla så att de inte går att värdera.
Det korta svaret är att landskapsregeringen tittade i sin omvärld och
fastnade för senatsfastigheter.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Johan Ehn

Fru talman! Ärade lagtingsledamöter, budgeten för utbildning, kultur, idrott
och ungdom bygger på att vi mer eller mindre forsätter de verksamheter som
vi har haft tidigare. Under kommande år försöker vill slutföra en del projekt
som har bedrivits under den mandatperiod som nu har varit. Vi försöker
också till viss del se till att lösa sådana utmaningar som vi ser framåt.
Jag ska i mitt anförande försöka mera i detalj gå in på några av de här områdena, som vi beskriver i budgeten.
Högskolan är en av våra viktigaste motorer för att skapa utveckling i det
åländska samhället och även inflyttning. Vi fick rapporter att vi har haft en
avvikande trend när det gäller studerande som kommer utifrån. Det är också
något som högskolan har varit väldigt lyhörd för. Högskolan har försökt att
stärka sin position när det gäller de här frågorna. Under nästa år kommer det
att starta ett utbildningsprogram på engelska i elektroteknik. Vi hoppas att
det ska ge ett större intresse för studerande utifrån att komma till Åland.
Vi har också jobbat med att effektivera och förstärka sjöfartsutbildningen.
Under föregående år skapade vi Ålands sjöfartsakademi, ÅSA, som på ett effektivt sätt nu tar hand om sjöfartsutbildningen. Det som saknas i sjöfartsakademin så här långt är Ålands sjösäkerhetscentrum och Michael Sars. När vi
går vidare med tankegångarna kring bolagisering av högskolan så ska man
också föra de två delarna in som en del av högskolan.
När det gäller grundskolan kan vi konstatera att vi överlag har en väldigt
god grundskola på Åland. Vi presterar bra i PISA undersökningar. Vi får
också goda resultat när det gäller trivseln osv. Därmed inte sagt att det inte
finns saker och ting att göra. Förändringen i samhället i övrigt påverkar också
vår grundskola.
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I den här budgetframställningen finns beskrivet att man går in för att
starta upp översynen av grundskolelagen och man ser samtidigt också över
läroplanerna. Det här är en del i ett arbete som har inletts under den här
mandatperioden. Först tog vi fram ett utbildningspolitiskt program som
också debatterades här i salen, för att sedan börja verkställa utgående från
detta.
En annan sak som jag vill lyfta på grundskoleområdet är projektet ”En flexibel grundskola” som vi hoppas att ska kunna startas upp inom ramen för
ESF finansiering, dvs. att vi ska få finansiering från EU. Det handlar om att
möta upp de utmaningar som vi har när det gäller något minskade barnkullar
inom åtminstone vissa delar av vårt Åland. Skolorna hotas att bli lite för små
för att klara av att bedriva verksamhet, t.ex. i skärgården. I detta projekt jobbar man med att titta på hur ny teknik kan användas för att fortsättningsvis
kunna erbjuda barn och unga studier så nära hemmet som möjligt. Här finns
en ganska stor möjlighet att skapa bättre effektivitet och bättre möjligheter
för att bedriva grundskola ute i våra regioner.
Ålands gymnasium har bedrivit sin verksamhet i fyra år nu. När den här
regeringen tog över hade man precis just sjösatt hela projektet. Vi har ägnat
rätt mycket tid åt att implementera och stabilisera den verksamheten. Mycket
finns kvar att göra. Jag hoppas att förändrings- och utvecklingsarbetet aldrig
ska stanna upp vare sig inom utbildningen eller inom någon annan av våra
verksamheter. Utvecklingen ska vara ständigt pågående. Samtidigt måste
man också utvärdera de processer som vi har startat igång och även göra
nödvändiga förändringar under resans gång.
En av de stora bitarna att jobba med under det kommande året är att utveckla lärandet i arbetet eller, som vi dagligt tal pratar om, att göra praktik.
Det är en stor och viktig uppgift. I dagsläget har vi betydligt mindre praktik
på våra yrkesutbildningar än vad man har runt omkring oss. Vi har satsat
mycket på att göra en hel del av den praktiska undervisningen också i våra
skolor.
Vi har lyssnat på näringslivet, att man vill ha mera praktik. Det är också en
utmaning att få ut ungdomarna på praktik i näringslivet. Vi har ganska små
företag och det leder till att vi måste hitta gemensamma lösningar tillsammans med dem.
En annan sak som har förändrats till vissa delar redan från den här hösten
och kommer att genomgå ytterligare förändringar framåt är antagningssystemet i Ålands gymnasium och den utbildning som vi har efter grundskolan.
Här lägger vi fokus på att titta på hur vi på bästa möjliga sätt ska kunna ta till
vara de barn och ungdomar som under sin studietid har haft anpassade läroplaner eller på andra sätt har behövt stöd för att kunna utvecklas på ett bra
sätt. Det handlar dels om att få ett antagningssystem som fungerar men det
absolut viktigaste är att vi har studieplatser som är anpassade på ett sådant
sätt så att när man kommer in i skolan så har man också förutsättningar att
sedan komma ut med godkända betyg och dessutom vara anställningsbar.
Det arbetet har inletts under den här perioden och kommer att fortsätta
framåt här nu.
Fru talman! Jag övergår till kultur.
Vi kan konstatera att när det gäller kultur, idrott, ungdom är vi väldigt
lyckligt lottade som har penningautomatmedel som vi kan fördela. Vi kan
hålla en hög nivå på utdelningen av medel till våra föreningar, vilket vi ska
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vara väldigt glada för. Vi har kunnat behålla stödnivåerna till de ideella föreningarna under den här mandatperioden och i det budgetförslag som ligger
gäller samma sak.
Vi gör fortsatta satsningar på Gävle symfoniorkester som var här senaste
fredag.
Vi gör en filmsatsning där vi använder Team Åland pengar, 250 000, för
att kunna få till stånd ytterligare filmsatsningar på och kring Åland.
Vi går vidare med att titta på hur musikinstitutet kan få en fortsatt betydande roll i vår kulturutbildning.
Vi har också tittat på möjligheter till teaterutbildning. Det återstår att se
hur det ekonomiska utrymmet blir för att kunna sjösätta de tankegångar som
finns. Själva förberedelsearbetet fortsätter så att när vi bedömer att vi har de
ekonomiska resurserna så ska vi också kunna förverkliga det.
Till sist, vad gäller kulturen så har vi öppningen av basutställningen i
Ålands museum som kommer att ske under sommaren 2016.
När det gäller idrott så har vi stödnivåer som är på ungefär samma nivå
som tidigare. Det är en någon liten höjning tack vare att det finns PAF medel.
Vi föreslår också i den här budgeten att man ska ta fram ett idrottspolitiskt
program där man tittar lite mera långsiktigt på idrottspolitiken. Man ska
sätta upp mål framförallt vad gäller motion och friskvård. Man ska också titta
på hur vi satsar på spets och elit. Vi ska ha en idrottspolitik där vi i den här
salen och den politiska sidan sätter upp de gemensamma målen. Sedan gör
Ålands Idrott själva praktiska genomförandet.
När det gäller ungdomspolitiken vill jag nämna att vi har gjort en större
omorganisation på vår avdelning. Vi har bland annat flyttat ungdomsfrågorna
till utbildningsbyrån. I det sammanhanget passar vi samtidigt på att använda
frigjorda resurser till en hundraprocentig ungdomskonsulent som får namnet
utredare med inriktning på ungdomsfrågor i den nya organisationen.
Till sist vill jag avsluta med att tacka för ett gott samarbete med mina kollegor under de fyra år som har varit. Det här är sista gången som jag på ett tag
står här och presenterar ett budgetförslag. Jag vill också passa på tacka lagtinget och särskilt utskotten för ett otroligt givande arbete. Utan att komma
hit och diskutera och debattera frågorna så hade vi inte kunnat bygga en så
bra utbildnings- och kultursektor som vi nu har gjort. Jag vill framförallt
också tacka min egen avdelning och de underlydande myndigheterna, det är
de som har sett till att vi har kunnat göra ett utbildnings- och kultur Åland,
som var bra redan tidigare, ännu bättre. Tack, fru talman.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Varför inte börja där ministern slutade? Jag och minister Johan Ehn kan ha en liten utbildningspolitisk debatt.
Ministern nämnde anpassad läroplan och tog upp hur man ska anpassa utbildningen för att få gymnasialstadiet att fungera för ungdomarna. Det är nog inte där som man bör titta.
Jag tycker istället att man ska se på vilken hjälp de behöver för att
klara av den utbildningen som vi har idag. Det är ju inte så att de inte
klarar av skolan, utan de kan ha svårt i ett visst ämne. Ibland är det till
och med på det viset att inte ens ämnet har med själva utbildningen att
göra, utan de har haft anpassad läroplan i någonting helt annat, eller
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man har en funktionsnedsättning eller så gäller det språket. Det finns en
hel del.
Vi har pratat om penning per elev.
Talmannen
Tiden är ute!
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Det ligger mycket i det som ltl Winé var inne på. Det var
också det som jag försökte säga. Vi ska både titta på vilka förutsättningar vi ger men också på vilka typer av utbildningar som vi erbjuder. Det
är en kombination av de här två bitarna som jag tror att ger det bästa resultatet när det gäller att fånga upp och ge bästa möjliga utbildning till
alla våra ungdomar. Jag motsätter mig överhuvudtaget inte ltl Winé resonemang. Snarare tvärtom, man ska jobba vidare på att se vilka åtgärder som behövs.
Under den här perioden har vi också satsat på att få till stånd en ny
läroplan när det gäller specialundervisning i grundskolan för att faktiskt
minska mängden elever som är i behov av att ha en anpassad läroplan.
Där har vi ett problem som jag upplever det i dagsläget, vi har haft en
sakta men säker ökning när det gäller anpassade läroplaner i grundskolan. Vi har skrivit ner kunskapsmålen som vi har satt för de elever som
har anpassade läroplaner och det tycker jag att är synd. Det visar på att
vi inte har lyckats fullt ut. Jag hoppas på att det ska bli bättre framåt.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Förra hösten tittade jag på att om man satsar på speciallärarresurser direkt i grundskolan så blir det färre elever med anpassade läroplaner. Det är bara att titta på hur många elever med anpassade läroplaner som de olika distrikten har.
Ungdomskonsulent låter också riktigt bra.
Till slut vill jag faktiskt tacka minister Johan Ehn. Vissa gånger tycker
ministern kanske att jag har varit lite smått jobbig. Jag brinner för dessa
unga. Jag tycker ändå att vi har haft en konstruktiv debatt. Det finns
ändå en vilja att försöka. Det gäller att vi tillsammans hela tiden strävar
till att förbättra för dem som verkligen behöver det, för det är så lätt att
de blir bortglömda.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Jag vill ändå återkomma till att vi överlag har en grundskola
som är väldigt bra. Det som vi har försökt göra nu, utöver att se på speciallärarresurserna, är också att jobba systematiskt med de här frågorna,
att man sätter in resurser på rätt nivå vid rätt tid. Då har det visat sig att
man får det bästa resultatet. Jag hoppas att vi ska se också framåt. Det
tar ju några år innan man ser resultatet av de satsningar som man gör i
utbildningssektorn eftersom det är en väldigt långsiktig satsning.
Jag vill också passa på att tacka ltl Winé för en synnerligen stimulerande diskussion och debatt. För att vi ska få något att gå vidare så ska vi
i den här salen inte tycka exakt lika hela tiden. Genom att utmana
varandra och ge varandra olika typer av nya infallsvinklar på problem så
utvecklar vi också vår verksamhet. Tack så mycket för debatten ltl Winé!
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Jag har två frågor. I budgeten står det att man ska ge
ett hyresstöd till Ålands jord- och skogsbruksmuseum i Ålands naturbruksskolas utrymmen. Är det fastställt nu att Ålands jord- och skogsbruksmuseum ska placeras där eller pratar man bara om förrådslokaler?
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! I det här sammanhanget handlar det i första hand om förrådsutrymmen. I den här budgeten finns det också inskrivet att man ska
se över hur man eventuellt skulle kunna använda delar av Ålands naturbruksskolas gamla utrymmen för detta. Ingenting är beslutat, däremot
finns det en möjlighet att titta vidare på det. Jag vet att ett antal olika
föreningar har varit intresserade, dels jord- och skogsbruksmuseet men
även veterantraktorföreningen och Ålands brand- och räddningsförbund
har varit involverade att se på möjligheten att använda en del av de fastigheter som finns där för att skapa ett centrum för det här. Men det
finns lite för lite på fötterna för att komma vidare där. Det handlar om
att kunna bevara i det här sammanhanget.
Ltl Brage Eklund, replik

Det är bra, för jag har lyft frågan tidigare om att utnyttja naturbruksskolan till just de här ändamålen för Ålands veterantraktorförening och
Ålands jord- och skogsbruksmuseum. Man kan också utnyttja lokalerna
till seminarium och föreläsningar. Man kan utveckla den möjligheten så
att man får en aktiv naturbruksskola.
Den andra frågan gäller praktikplatser. Minister Ehn och jag har diskuterat frågorna tidigare. Utbildar man sig inom sjukvården så får man
en viss ersättning när man är ute på praktikplatserna. Men om man utbildar sig inom verkstadssektorn så får eleverna och företagen inte någon ersättning. Därför blir det en ovilja för företagen att ta emot praktikplatser. Företagen anser att det kostar mer än nyttan. En handledare
ska vara med hela tiden. Hur har den diskussionen gått?
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Vi har nu börjat göra om det som är grunden för hur praktiken ska genomföras ute i företagen. I läroplanerna inför vi successivt
mer praktik ute på arbetsplatserna. För att det här ska fungera har vi inlett en diskussion med Ålands näringsliv och kommer att fortsätta den
diskussionen under det här kommande året om hur man praktiskt ska
gå till väga för att åstadkomma det här. Det handlar inte enbart om
pengar, utan det handlar också om hur man organiserar upp det och hur
vi ställer oss i förhållande till arbetarskyddslagstiftning och liknande
lagstiftning. Nu i det följande steget ska vi tillsammans med Ålands näringsliv hitta lösningarna framåt. Vi har inte konceptet färdigt och klart
idag, men det finns klara och tydliga kontakter tagna för att kunna föra
den diskussionen vidare.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Bert Häggblom, replik

Tack, fru talman! Kan minister Ehn berätta när Ålands museum kommer att öppna? Hur har kostnadsutvecklingen varit vid renoveringen?
Har man hållit sig till budgeten överhuvudtaget? Vad blir den totala
kostnaden?
Beträffande gymnasieutbildningen så är det mindre budgeterat här.
Det är korrekt tycker jag eftersom jag har förstått att det åtminstone är
över 600 000 överbudgeterat innevarande år, eftersom man kommer att
använda mindre pengar. Kan minister Ehn verifiera det?
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Ålands museum kommer att öppna preliminärt den 12 augusti i samband med kulturnatten. Det har tagits beslut om våra muséers öppethållningstider för en dryg månad sedan. Vad gäller den budget
som är tilldelad för det här projektet av lagtinget så har jag inte några
indikationer i det här skedet på att vi har överskridit. Budgeten är uppdelad i två delar; ett gäller själva renoveringen av byggnaden som fastighetsavdelningen ansvarar för och ett som gäller själva basutställningen
som min avdelning ansvarar för. Jag har inte hört att vi skulle ha några
differenser mellan de här två i förhållande till den av lagtinget godkända
budgeten. De exakta beloppen har jag inte i huvudet här och nu utan jag
får återkomma i utskottshörandet.
När det gäller Ålands gymnasium så har vi fått ordning på det ekonomiska läget. Jag har inte heller exakt utgången för det här året. Vi har
goda förutsättningar att klara den givna ramen.
Talmannen
Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat.
Ltl John Holmberg, replik

Tack, fru talman! Tack minister Ehn. Åland är ju väl rustat med olika
organisationer både när det gäller förbund och föreningar. Det är roligt
att höra att vi också har en ungdomskonsulent. Risken, när man har
väldigt många olika organisationer och personer som jobbar med
samma sak men sitter på olika platser, är att det blir lite dubbla lager
och lite ineffektivt. Idrotten är ett bra exempel på när man lyckas väl
med att organisera sig. Man har Idrottens hus där många idrottsförbund
sitter, man har en central styrning och det fungerar ganska bra. Hur är
läget när det gäller ungdomsarbetet? Jag tänker på ungdomskonsulenten, på Ålands ungdomsförbund och det finns säkert andra liknande organisationer som skulle kunna föras tillsamman och på det sättet ge
maximal verkningsgrad.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Ungdomspolitiksfältet är väldigt, väldigt brett. Att skapa en
gemensam organisation för det tror jag är svårt för att inte säga omöjligt. I Ålands idrottsverksamhet finns det ungdomsarbete. I det kulturella arbete som finansieras via Ålands kulturdelegation finns det ungdomsarbete. I det som finansieras via kommunernas budget finns det ett
jättestort ungdomsarbete eftersom den huvudsakliga delen av ung-
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domsarbetet finansieras via kommunernas budget och via fritidssektorn
där.
Det som har varit och ska komma att vara ungdomskonsulentens viktigaste uppgifter är inte att vara med och utföra praktiska saker när det
gäller ungdomsarbete utan vara en koordinator som kan stöda landskapsregeringen i arbetet med övergripande ungdomspolitik, dvs. att
jobba med allt ifrån hur ungdomar mår till hur vi fördelar resurser.
Ltl John Holmberg, replik

Tack, fru talman! Tack minister Ehn. Även fast man inte hittar de logiska och juridiska samarbetsformerna så kanske man hittar en korsbefruktning genom att t.ex. sitta under samma tak. Jag tror det ger ganska
mycket att man ger och tar och man kan diskutera med varandra över en
kafferast. Fast man inte jobbar tillsammans så ger det ganska mycket att
sitta tillsammans och det tror jag ändå skulle vara en fördel på lilla
Åland. Kan man hitta något där som gör att vi får ut maximalt av de här
satsningarna?
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Jag tror att det finns bitar av ungdomssektorn som kunde
sitta tillsammans. Jag vet att ung resurs har initierat en tanke om ett
”ungdomens hus”. Det huset skulle egentligen samordna de insatser som
vi gör för ungdomar som kanske är på väg att glida lite ur vårt finmaskiga nät, som är på väg att ramla mellan stolarna. Det handlar om myndighetsutövande samtidigt som vi har ideella organisationer som jobbar
med den här biten. Där tror jag att det skulle finnas en sådan möjlighet
att hitta samarbeten.
När det däremot gäller den ideella sektorn som t.ex. ungdomsförbundet och skunk så jobbar de med så specifika frågor så att jag tror att det
skulle vara svårt att bara genom att samlokalisera dem se så väldigt
stora fördelar. Men man ska vända på alla stenar i det ekonomiska läget
som vi har nu, så inte sätter jag tummen ner helt och hållet. Jag tror att
man ska sikta in sig på att se på vilka delar av detta som man kan samordna.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Carina Aaltonen

Fru talman! Ett samhälle där människor är friska och mår bra och där klyftorna mellan människorna är så små som möjligt är ofta tryggt, varmt, välkomnande och framgångsrikt. Ett välmående Åland handlar i stor utsträckning om att vi tar hand om människorna, vår viktigaste resurs som ibland så
fint kallas human kapital. Människor som mår bra, som trivs, som är nöjda
med livet och som har roligt tillsammans är en enorm tillgång för det
åländska samhället, för företagen, för kommunerna och för civilsamhället
med alla hundratals föreningar. Människor som kan leva självständiga liv,
som kan ha ett jobb eller en sysselsättning är en förutsättning för att Åland
fortsättningsvis ska vara den bästa platsen att leva på.
Trygga människor. Glada människor. Nöjda människor. Människor som är
välmående. Det är det jag vill se på Åland.
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Därför är den avdelning som jag har haft ansvar för de senaste fyra åren
den viktigaste. Ser man på budgeten så är det också detta område som vi politiskt också värdesätter högst. Av avdelningens cirka 130 miljoner euro går
största delen till ÅHS, cirka 90 miljoner. Därefter kommer utgiftsposten som
är överföringar till medborgare och kommuner på cirka 37 miljoner.
Inom ÅHS pågår det ständigt ett utvecklingsarbete. Målet är att vi fortsättningsvis kan ha en hög kvalitet på hälso- och sjukvården, att den är tillgänglig
för alla och att ÅHS kan vara en attraktiv och intressant arbetsplats som gör
att vi kan få och behålla kunnig och engagerad personal som kan ge bästa
vård och service till de ålänningar som behöver de tjänster vi erbjuder.
En fråga som har diskuterats idag är tidiga insatser och förebyggande åtgärder. Det är av högsta vikt för att undvika att människor blir sjuka, deprimerade eller får sådana besvär att man inte kan leva ett självständigt liv. Därför är det med glädje jag ser hur arbetet med den nya socialvårdslagen framskrider och den har under nästa år högsta prioritet.
Socialvårdslagen och de lagar som sammanhänger med den har som syfte
att flytta åtgärder från att agera när någon har blivit sjuk eller i stort omsorgsbehov till att agera innan problemen har vuxit sig stora. Tidiga insatser
kan betyda att en barnfamilj som är i behov av extra stöd får hemtjänst från
kommunen innan det blir större problem och leder till ett barnskyddsärende.
Tidiga insatser kan innebära att hemmaboende äldre får komma till en dagverksamhet vissa dagar i veckan och träffa andra äldre – istället för att ensamheten bryter ner och gör att den äldre personen blir sjuk och kanske får
ett större och tyngre vårdbehov. Det handlar helt enkelt om ett nytt förhållningssätt som även under ekonomiskt tuffa tider måste göras för att vi på sikt
ska kunna stävja de kostnader som sjukvården annars kommer att få.
Beträffande avgifterna på ÅHS så förslås de vara oförändrade även under
2016, dvs. ligga fortsättningsvis på en nivå på 6,8 miljoner euro. Min hälsning
till den nya regeringen är att låta detta moment vidbli på denna nivå.
Varför det? Ja, hälso- och sjukvården av idag och imorgon är en oerhört
mycket mer resurskrävande verksamhet än vad den var för inte alls särskilt
många år sedan. Det medför att i ett välfärdssamhälle av nordisk modell som
Åland, där vi har en skattefinansierad hälso- och sjukvård, så är det bättre att
använda sig av systematiska begränsningar av vilka vårdtjänster som erbjuds.
Vissa begränsningar har den nuvarande styrelsen för ÅHS också infört. Det är
samhällsekonomiskt många gånger viktigare och effektivare än att höja självfinansieringsgraden.
Om höjda avgifter innebär en minskning i att uppsöka den förebyggande
vården så kan det förväntas ge upphov till fler fall av allvarliga sjukdomar
som är mycket resurskrävande att behandla och rehabilitera t.ex. slaganfall,
hjärtinfarkt, diabetes typ II osv. Det är många gånger livslånga sjukdomar
som kostar både samhället och den enskilda personen mycket på sikt.
Jag kan nämna till det nya lagtinget att vi på Åland har i genomsnitt de
högsta patientavgifterna i Norden.
Den uttalade politiska ambitionen på Åland har varit att Åland ska tillhandahålla en offentlig hälso- och sjukvård för sina invånare av minst samma
nivå som i omkringliggande regioner. Denna målsättning kostar. Att tillhandahålla hälso- och sjukvård på Åland kommer alltid p.g.a. geografi och demografi att vara betydligt mer kostnadskrävande än t.ex. i riket.
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I budgetförslaget finns även förslag att ge tandvård för personer som lever
under den relativa fattigdomsgränsen. Det skulle vara en oerhört viktig insats
för dem som har en årsinkomst under 15 800 euro per år. En utredning över
vad detta skulle kosta var inte klar när budgeten skrevs. Jag kan informera
lagtinget om att nettokostnaden att låta ytterligare 2 300 personer få gå till
ÅHS tandklinik är ungefär 150 000 euro. Det innebär ett nytt team, man
skulle anställa en tandläkare, en tandsköterska och en tandhygienist.
På sidan 18 i budgeten så beskriver vi att den finländska regeringen avser
att sammanslå bostadsbidraget för pensionärstagare med det allmänna bostadsbidraget från den 1 januari 2016. Idag fick v information om att det här
lagförslaget har dragits tillbaka i Finland. Vi kan vara tacksamma för att det
här inte kommer att träda ikraft med så kort varsel.
I övrigt fortsätter arbetet med risk- och missbruksprogrammet ännu under
2016. Det bör revideras lika som programmet för ett tillgängligt Åland.
För hälso- och sjukvårdsbyrån är användningen av antibiotika på Åland ett
nytt område att studera. Den överstora antibiotikaanvändningen i världen
och inom EU gör att cirka 30 000 människor dör inom Europa varje år på
grund av att antibiotika inte verkar. Vi behöver kartlägga hur det ser ut på
Åland.
Inom miljöområdet fortsätter arbetet med att revidera vattenlagen för att
göra den mera enhetlig och konsekvent. Vi ligger också lite efter med att förverkliga Natura 2000 programmet. Det arbetet måste också fortsätta.
Ett nytt område som vi har fått att kartlägga är de invasiva arterna på
Åland. Det arbetet har också inletts och kommer att fortsätta.
ÅMHM lagen ska revideras. Det kvalitetsarbetet som ska ligga till grund
för ett nytt taxasystem, som ska vara i kraft från 1 januari 2017, har inletts.
Jag vill slutligen tacka mina kollegor i landskapsregeringen för de här fyra
åren. Jag vill tacka min lagtingsgrupp och jag vill framförallt tacka mina hårt
arbetande och engagerande tjänstemän på social- och miljöavdelningen. De
är inte många, de har blivit lite fler och det finns utrymme att anställa någon
till också i och med det här budgetförslaget. Tjänstemännen är inte många
men de gör ett enormt viktigt arbete för att vi ska ha det Åland som jag vill se;
nämligen ett Åland där människorna mår bra, ett välmående Åland. Tack så
mycket.
Ltl Bert Häggblom, replik

Tack, fru talman! Det är attraktiva arbetsplatser på sjukhuset. Varför
tillåter landskapsregeringen, och har gjort det under alla år, så kallade
kedjevikariat? Det är inte samma lagstiftning som i kommunerna som
förbjuder det och även i det privata näringslivet är det förbjudet. Det är
många på Ålands centralsjukhus som har haft vikariat under tio års tid
utan att landskapsregeringen gör någonting överhuvudtaget.
Sedan vill jag också få ett klarläggande från ministern angående hur
många nya tjänster det finns i det här budgetförslaget? Det framgår inte
av motiveringarna. Ministern uttryckte att det kommer att finnas nya
tjänster.
Ltl Carina Aaltonen, replik

ÅHS styrelse har försökt komma till rätta med kedjevikariat. ÅHS är en
arbetsplats där väldigt många kvinnor jobbar. Kvinnor får barn, går ner i
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arbetstid och jobbar kanske 60 procent, 80 procent eller 50 procent. För
att pussla ihop tjänster av många små deltidstjänster så blir det tyvärr
på det här viset. Ett sätt är att inrätta tjänster på 60 procent eller 80
procent. Jag menar att det är bättre att vi har en tjänst på 100 procent
och så har man rätt att gå ner i deltid, och man har behov för det.
Ltl Bert Häggblom, replik

Tack, fru talman! Jag fick inte svar på hur många nya tjänster det är totalt sett.
Min första fråga rörde kedjevikariat, men jag efterlyser lagstiftning
om det. Det har inte att göra med ÅHS, det gäller tjänstemannalagen.
Varför tillåter landskapsregeringen att man inte ändrar lagen där? Det
här är uttryckligen en kvinnofälla, precis som ministern sade.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Ja, det är sant. Vi borde se över den här lagstiftningen. Men de flesta
som arbetar inom ÅHS så är tjänstemän idag.
Beträffande tjänster på vår avdelning så har det kommit två nya tjänster under det här året. Sedan finns det möjlighet att också anställa personal under 2016.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl John Holmberg, replik

Fru talman! Minister Aaltonen nämnde taxautredningen. Har jag förstått det rätt så blev den klar under våren. Den är jätteviktig för företagande på Åland. Stora delar av näringslivet hade politiska signaler till
alla blivande lagtingsledamöter att någonting måste göras med ÅMHM.
Idag verkar det beror på dag, årstid och inspektör angående hur inspektionsrundorna behandlas. Det finns ingen riktig linje i det. Nu vill jag inte
racka ner på någon, speciellt inte på ÅMHM de gör ett jättebra jobb.
Men styrningen kanske inte är optimal. Jag hoppas att man kan ta tag i
detta ganska omgående. för idag är det många företag som inte har det
riktigt bra så som ÅMHM fungerar.
Sedan vill jag också säga någonting om de invasiva arterna. Jag tycker
att det är jättebra att även miljöbyrån börjar med det. Jag har förstått att
det gäller inte bara mink och mårdhund, utan det gäller till och med
blommor och växter.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Carina Aaltonen, replik

Det är mycket som är i ropet när det gäller just avgifterna, speciellt kontrollförordningen ses över i EU för tillfället. Vi fick information av vår
specialmedarbetare i Bryssel att man kommissionen föreslår att man ska
ta ut obligatoriska avgifter för att täcka de offentliga kontrollerna, speciellt när det gäller djurhälsa och växtskadegörare. De avgifter som
ÅMHM tar ut skulle alltså helt och hållet behöva vara hundra procent
självfinansierade. Sverige och Finland har protesterat mot detta. Just nu
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är medlemsstaterna oense om hur man ska gå tillväga när det gäller
kontrollförordningen och avgifter.
Ltl John Holmberg, replik

Tack, fru talman! Det stämmer helt klart att kostnadstäckningen sedan
måste finnas hos dem som blir drabbade av de här kontrollerna. Desto
viktigare är det ju att ÅMHM sköts effektivt. För ju mindre effektivt
ÅMHM är så desto dyrare blir kontrollerna.
Att miljöbyrå tar upp invasiva arter är jättebra, men här gäller det
också att hitta en samverkan med jaktenheten som bokstavligt talat
också kommer att bedriva jakt mot invasiva arter, så att det inte blir
dubbla lager.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Jag delar ltl Holmbergs synpunkter här. Förhoppningsvis
kan vi få se ett resultat av gott samarbete här under nästa närings- och
miljöministers ledning.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Jag håller med minister Aaltonen om social- och miljöavdelningens litenhet. Man beundrar att de klarar av den våldsamma
bredd på så få personer. Runt omkring oss i andra länder är de kanske
100 personer och här kanske vi har 5. Så är proportionerna. Man måste
verkligen beundra personalen för att de klarar av detta så bra som de
gör, och minst lika bra som alla andra.
Det känns bra att ministern också tog upp sjukvården som diskuteras
alldeles för liten här i salen. När det gäller att köpa nya färjor eller kortrutt år så kan vi prata i veckotal, men sjukvården nämns knappast alls.
Om vi vill behålla någorlunda samma sjukvård som idag så vet vi att
sjukvårdskostnaderna kommer att stiga på grund av ökad befolkning,
åldrande befolkning, vetenskapen går framåt och även för att kraven
från människorna ökar.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Carina Aaltonen, replik

Jag vill tacka för de värmande orden, speciellt när det gäller socialvårdsbyråns personal som under större delen av dessa fyra år har bestått
av 2,64 tjänster. Man ska komma ihåg att det handlar om ungefär 30 lagar och förordningar som rör allt ifrån födsel till äldreomsorg. Hela det
fältet har täckts in av 2,64 tjänster. Om vi tar områden som risk-och
missbruk, tillgänglighet, barnomsorg, barnskyddsfrågor så visst har de
gjort ett nästan omänskligt arbete. Jag är glad över att man nu lyckats få
lite förstärkning och dessutom har socialvårdsbyrån nu fått en ny ordinarie chef.
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Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Här kan man se vilken fantastisk sak en litenhet kan göra.
Vi kan lätt jämföra med kommunerna i de här sammanhangen. En litenhet kan göra fantastiska underverk. Det behövs ingen stor apparat
med en våldsam byråkrati, man klarar det med mycket färre personer,
det har Åland visat i det här fallet.
Jag hoppas att man mera ska gå in på sjukvården under de kommande fyra åren. Vad ska offentligheten göra? Vad ska privata göra?
Vem ska betala? Detta är oerhört viktigt. Hur mycket ska vi satsa på
sjukvården? Det pratas ofta här om att sjukvården är för dyr. Men det
gäller att bota och lindra för dem som är sjuka. Sjukvården måste absolut bli ett prioriterat område de kommande fyra åren så att vi behåller en
sjukvård som är minst lika bra som idag och antagligen bättre eftersom
kunskapen ökar.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Jag delar ltl Runar Karlsson synpunkter.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Annette Holmberg-Jansson, replik

Tack, fru talman! Det är med glädje som jag hör att minister Carina Aaltonen lyfte vikten av förebyggande arbete, speciellt inom hälsoarbetet,
och det är något som flera ledamöter har lyft idag. Om vi ska klara av att
ha våra äldre att bo kvar hemma längre så behöver alla nivåer ses över.
Jag tänker på närståendevårdsersättningarna och på att äldreomsorg på
distans får leva kvar. Kanske ministern kan fylla i och berätta lite mer
om något sådant är på gång?
Ltl Carina Aaltonen, replik

Ja, vi behöver verkligen diskutera förebyggande och främjande mycket
mera och sätta in insatser innan det blir problem. Där skulle det faktiskt
vara en fördel om vi skulle ha färre kommuner eller kanske kommunernas socialtjänst skulle vara behjälplig.
När det gäller framtiden så kan vi säga att äldreomsorg på distans
verkar få ett fortsatt liv med Jomala kommun som huvudman. Det ser
jag fram emot.
Sedan finns det också pengar i budgeten för ett treårigt projekt för
hälso- och sjukvården tillsammans med kommunerna som handlar om
psykogeriatriska patienter och klienter och hur man på bästa sätt kan
jobba för gemensamma lösningar för den här målgruppen.
Annette Holmberg-Jansson, replik

Tack, fru talman! Minister Aaltonen lyfte också att vaccinationsanvändningen kommer att ses över. Det tycker jag att är väldigt bra, för bl.a.
WHO lyfte i Maj upp en global action plan mot antimicrobial resistance.
Det ligger helt i tiden och vaccinationsanvändning är verkligen något
som bör sättas största fokus på.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman! Bästa minister Aaltonen, det börjar sjunga på sista
versen. Jag tycker att ministern har gjort ett gott arbete och varit kommunikativ i dialogen med lagtingsgrupperna i regeringsblocket. Jag har
förstått att det har varit en utmaning att leda en liten avdelning och särskilt en liten byrås arbete på politisk nivå. Men om vi bortser från denna
lilla lapsus en med egen åländsk socialpolitik så får ministern ett gott
vitsord, det är helt klart.
Jag delar inte ministerns synpunkt angående höga patientavgifter. Vi
måste komma ihåg att vi ligger relativt högt i avgiftspolitiken inom sjukvården av två skäl. Det ena är naturligtvis att vi behöver en bra sjukvård
i och med att vi är ett ö-samhälle. För det andra har vi valt att satsa på
att faktiskt vara ganska heltäckande. Detta i kombination med närheten
till de vårdmässigt ännu högre stående sjukhus i både Sverige och Finland är förklaringen till att vi måste ha en avgift som är rimlig i förhållande till servicen.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Jag ville i det här anförandet lyfta problematiken med att tro att man
kan höja avgifterna och på så sätt få en större del av ÅHS finansierad. Så
är det inte. Många säger att många har råd att betala för hälso- och sjukvården. Ja, men många betalar ju också en hög skatt förhoppningsvis.
Vår hälso- och sjukvård är skattefinansierad. Att höja en avgift på 27
euro för ett besök på hälsocentralen idag till 35 euro, det kan medföra
att någon avstår. Män har svårt att överhuvudtaget gå till hälso- och
sjukvården i förebyggande syfte. Ursäkta nu att jag pekar ut den här
målgruppen. Men vad kan t.ex. en stroke eller hjärtinfarkt kosta på sikt
för samhället om man inte kontrollerar upp sitt blodtryck och får nya
blodtrycksmediciner?
Ltl Harry Jansson, replik

Det är helt förståeligt att ministern resonerar på det viset. Miljardrullningen i dagens Finland för att bl.a. finansiera sjukvården och de våldsamma underskott som de svenska landstingen bär i vardagen är ju ett
resultat av att man har en underfinansierad verksamhet där avgifterna
är en viktig del. Från åländsk sida kan vi inte blunda för det faktum att
vi vill ha en kvalitet. Nu är vi ett läge där vi måste spara, låna eller avgiftsskattefinansiera och tillsammans blir det en helhet som vi måste
försöka kunna försvara.
Känner ministern att hon har grepp om ÅHS i framtiden och grepp
om ÅMHM och den verksamhet som ltl Holmberg lyfte fram? Känner vi
idag att vi har ett politiskt grepp om de här satelliterna?
Ltl Carina Aaltonen, replik

Ja, jag tycker att vi har en mycket bra styrelse för ÅHS. Jag har fullt förtroende för den styrelse som är suttit fram tills idag och likaså för den
styrelse som leder ÅMHM. Jag har fullt förtroende för de här verksamheterna. Jag tycker att de har skött sig mycket bra under den här perioden.
Det som är lite problematiskt, och som vi måste vara vaksamma på
åtminstone när det gäller ÅMHM, så är att vi har en väldigt låg lönesätt106

ning. Det är svårt att få kvalificerad personal, inte bara till landskapets
underlydande myndigheter utan också till förvaltningen här. I en värld
där man måste konkurrera om de bästa människorna så kanske vi också
måste se på vilka löner vi betalar till våra ledande tjänstemän. Det tycker
jag att vi kanske bör fundera på under de kommande fyra åren.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Diskussionen avbryts här och fortsätter vid morgondagens plenum.
För kännedom
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Kosmetiska produkter
Social- och miljöutskottets betänkande SMU 1/2015-2016
Landskapsregeringens lagförslag LF 1/2015-2016
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 23 november 2015.
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Ändringar i skattelagstiftningen 2016
Landskapsregeringens lagförslag LF 3/2015-2016
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 23 november 2015.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 17.11 klockan 09.30. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Upprop. 28 ledamöter närvarande.
Lagtingsledamoten Axel Jonsson anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av
styrelsemöte i Europeiska fria alliansen i Bryssel. Antecknas.
Lagtingsledamoten Torsten Sundblom från plenum den 18 november på grund av privata angelägenheter.
Remiss, fortsatt behandling
1

Förslag till budget för landskapet Åland 2016
Landskapsregeringen budgetförslag BF 1/2015-2016
Budgetmotioner BM 1-28/2015-2016
Diskussionen fortsätter. Kvar på talarlistan står 21 ledamöter.
Ordet ges först till minister Thörnroos.
Minister Veronica Thörnroos

Talman! God förmiddag bästa lagtingsledamöter! Redan i budgeten 2011
fanns det skrivningar att man vill omorganisera trafikavdelningen. Man ville
ha en modernare förvaltning. Man sökte också möjligheter att få så kallade
utförare och beställarfunktionen separerade från varandra. Processen med att
förändra trafikavdelningen, dels internt men också till ett utökat ansvarsområde till infrastrukturavdelning, har pågått sedan dess.
I dagsläget är situationen lite knepig vad gäller personalen. Pensionsavgångar i samband med långa sjukskrivningar, och dessutom svårt att rekrytera ny personal på grund av en oattraktiv lönenivå, har gjort att avdelningen
för tillfället går långsamt om än stadigt framåt.
Avdelningen består i dagsläget av tre olika byråer. Vi har allmänna byrån
med en juridisk kompetens som har hand om olika rättsärenden men som
också stöder de andra byråerna i juridiska frågor. Vi har trafikbyrån som arbetar med upphandling av olika saker, bl.a. flygtrafiken Mariehamn-Arlanda
kommer vi att fatta beslut om här ganska snart. Det betyder att vi kanske
kommer att ha ett nytt flygbolag som flyger här från och med den 1 mars.

Nytt i den upphandlingen är att landskapsregeringen har valt att öppna för
möjlighet med större plan. Det ska bli intressant att se hur det faller ut.
En annan viktig sak som trafikbyrån arbetar med är funktionsbeskrivning
och kravlista för en gemensam bokning, biljetterings- och faktureringsplattform för skärgårdstrafiken och kollektivtrafiken i syfte att förnya systemet
och se över organisationen. I samband med detta tas också ett gemensamt
zon- och betalningssystem för bussbiljetter fram, där även stadstrafiken omfattas. Det här är ett arbete som baserar sig på den kollektivtrafikutredning
som gjordes och som presenterades här för ungefär ett halvår sedan.
Sedan har vi produktionsbyrån som fortsättningsvis har en viss produktion. Jag tänker främst på vägunderhållet och linfärjor. För övrigt har ju skärgårdstrafiken driftsprivatiserats. Det är endast den södra linjen som fortfarande ligger kvar i marknadsdomstolen under besvär. Vi förväntar oss ett besked under de närmaste dagarna.
Driftinbesparingen har gjort att personalen har haft möjlighet att övergå
till nya redare alternativt, i mån av möjlighet, omplaceras.
Slutkontentan rent penningmässigt för landskapet är en inbesparing på 3,1
miljoner på årsbasis med bibehållen turlista.
Det som är planerat under nästa år är ett nytt tonnage. De flesta av er
känner till att landskapets flotta är föråldrad. Flottan har svårt att klara de
krav som kommer speciellt vad gäller säkerhet och brandskyddsutrustning
ombord. Vi har i föreliggande budget närmare 700 000 euro upptaget för
ombyggnation för att klara de nya krav som kommer från IMO, International
Maritim Organisation.
Den planerade färjan har god lastkapacitet, god passagerarkomfort och är
anpassat för personer med funktionsnedsättningar. Fartygets kapacitet kan
anpassas efter säsong, vad gäller bemanningen, och genom modern teknik
minimeras driftskostnaderna. Fartyget planeras att drivs med LNG, men
även dieselolja kan användas, och fartyget kan kompletteras med batteripaket. De prisindikationer som erhållits ligger i ett brett spann från 15 miljoner
euro och uppåt. Byggtiden beräknas vara cirka 18 månader från kontraktstecknande. I dagsläget har vi tekniska och juridiska konsulter som arbetar
med de sista delarna innan fartyget kan bjudas ut.
Kort om broar och hamnar. Vi känner alla till Vårdöbron, dess kondition
och i hur dåligt skick den egentligen är.
I landskapet finns också flera broar som det behöver investeras i. Man kan
lätt tro att det är de förhöjda möjligheterna att transportera 76 tons gods som
föranleder dessa ombyggnationer, men det är en felaktighet. Jag vill korrigera
den. Jag vill vara riktigt tydlig.
Under 70- och 80-talen gjordes stora investeringar med syfte att effektivisera transporterna med målsättning att skapa och förbättra förutsättningar
för tillväxt och utveckling på hela Åland. För att man då skulle ha råd att investera i infrastrukturen fokuserade man mera på att göra investeringarna till
så låg kostnad som möjligt istället för att ge investeringarna en lång livslängd.
Genom de broinspektioner och uppföljningar av skadebilden som genomförts
kan man nu se att flera av broarna närmar sig slutet på sin livslängd och
måste bytas ut inom tidsperioden 5 - 10 år om trafikinfrastrukturen ska
kunna upprätthållas i samma omfattning som idag. Därtill har trafiklasterna
ökat genom höjning av största tillåtna fordonsvikt. Tittar man på reinveste-
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ringsbehovet så den faktiska delen som är föranlett av just det är sist och slutligen ganska liten.
Lite kort om kortruttsinvesteringarna också. De flesta av er känner till att
det har gjorts omfattande kortruttsinvesteringar. När den nu sittande landskapsregeringen inledde sin mandatperiod diskuterades naturligtvis kortrutt.
Det fanns många önskemål om var, när och hur färjorna skulle gå. Det fanns
nästan lika många önskemål som det fanns ledamöter i lagtinget som stödde
regeringen.
Efter att ett brett faktaunderlag hade tagits fram så har allt flera av de här
alternativen plockats bort. I dagsläget återstår det inte speciellt många.
I det här förslaget föreslår vi att man fortsätter, följd i färg, med både östra
Föglö, västra Föglö och vägplaneprocessen för en bro över Prästösund. Därför
äskar vi om att anslag på 1,6 miljoner.
Avslutningsvis några ord om Ålands energimyndighet som kommer att
börja arbeta för fullt enligt det förslag som jag kommer att lämna denna
veckas torsdag. Förslaget ska träda i kraft den 1 maj så att den nu tillträdande
landskapsregeringen ska ha god tid på sig att tillsätta den styrelse och den
ledning som man finner önskvärd och som är möjlig enligt lagens bokstav.
Med de här orden ville tacka för mig. Tack.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Tack ministern för det anförandet.
Jag funderar över det som ministern började med; personalproblem
och brist på personella resurser. Ministern nämnde att lönen var en
fråga. I det fallet skulle jag gärna ha sett att ministern skulle ha analyserat lite mera vad det beror på att man inte har tillgång till tillräckligt
mycket personal.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! De facto är jag väldigt lite inkopplad i de rent personella ärendena. Det är i princip endast avdelningschefen och byråcheferna som
har hand om detta. Den information som jag har fått från avdelningen
är att det i dagsläget förekommer brist på bro- och hamningenjörer speciellt. Det privata näringslivet har ett stort behov av just bro-och hamningenjörers kompetens. Näringslivet har möjlighet att erbjuda och offerera andra saker än vad vi kan göra i offentlig förvaltning.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Ministern nämnde lönen. Jag skulle gärna sett att man
samtidigt kunde ha fått lite mera information.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl John Holmberg, replik

Tack, fru talman! Tack minister Thörnroos, det är glädjande att höra att
ett nytt bokningssystem är på gång. Det efterfrågas, speciellt varje sommar. Jag tycker att det är jättebra att man också tar med kollektivtrafiken och bussarna i stan, vilket också efterfrågas.
Driftsprivatiseringen i sig är jag och liberalerna jättepositiv till. Det
jag ställer mig frågande till är om man har gjort en konsekvensanalys av
det här? Vet man att det är totalekonomiskt det bästa för hela Åland? Vi

vet att driften blir billigare, arbetsplatser speciellt i skärgården försvinner och skattepengar rullar ut ifrån Åland till ett tredje land. Det skulle
vara intressant att ta del av beräkningarna på de egna kostnaderna. Jag
tycker att finans- och näringsutskottet kan ta upp detta. Stämmer faktiskt den här bilden av hur mycket billigare det har blivit?
Minister Veronica Thörnroos, replik

Driftsprivatiseringen var inget självändamål för den här landskapsregeringen. Det var vissa partier som hade svårare än andra att omfatta det.
Men man valde ändå att försöka göra det just p.g.a. att det fanns en möjlighet att minska på det ekonomiska slitaget hos offentlig förvaltning.
Det andra alternativet som vi stod inför var att minska radikalt på
turlistorna och då hade vi redan skurit ner 3 000 körtimmar som påverkar skärgårdsborna och även andra alldeles kolossalt mycket.
Det gjordes analyser på förhand. Det som vi vet i dagsläget är att ingen, mig veterligen, är arbetslös, enligt den senaste information som jag
har. Det finns en marknad för den som så önskar inom sjöbranschen.
Det finns ett behov av en duktigt och kunnigt sjöfolk, vilket vi kan leverera.
Ltl John Holmberg, replik

Driftsprivatiseringen i sig är ingenting som jag motsätter mig. Däremot
skulle jag vilja se en lite mer öppenhet kring kostnadskalkylerna.
I det här budgetläget så ger vi med vänstra handen och tar med högra.
Med näbbar och klor försöker vi skapa flera lysande lampor i skärgården, men å andra sidan jobbar vi åt motsatt håll när det gäller de här
enkla arbetsplatserna som har funnits tidigare. Jag tror att det är bra att
det blir en ordentlig utvärdering av hela driftsprivatiseringen.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Förr i världen, förra seklet, var det så att när man anställde folk till skärgårdsfärjorna så var det noga med vilken kommun man kom ifrån. Man
tittade på vilken kommun vederbörande kom ifrån. Det skulle vara rättvist. Det var det som var meningen.
Men det här är en trend som har förändrats. Under den senaste tiden
kom en majoritet av våra anställda inte ifrån skärgården, utan var bosatta på fasta Åland. Det behöver man också komma ihåg.
Sedan kan jag upplysningsvis informera om att revisorerna har gjort
en noggrann granskning av driftsprivatiseringen och det finns möjlighet
att ta del av det materialet. Jag kan själv försöka ordna fram materialet
åt ltl Holmberg.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mika Nordberg, replik

Tack, fru talman! Tack för ett bra anförande. Jag tänkte höra om jag inte
lyssnade tillräckligt uppmärksamt. Finns det någonting att säga om
vindkraften? Finans- och näringsutskottet och lagtinget möjliggjorde ju
genom sin behandling ett eventuellt utbyggande av vindkraften och det
har lite att göra med hur det går med stödet från Finland. Finns det
någonting att säga om vindkraften?
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Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Jag har ingenting positivt att säga om vindkraften här och nu
idag. Vad gäller produktionsstöden för el för åren 2013, 2014 och 2015
så tog vi upp i det i tilläggsbudgeten som en post att betala ut. Vi har nu
fått information från Bryssel att det inte kommer att vara möjligt att betala ut det under det här året. Det kommer att dra över till nästa år.
Vad sedan gäller inmatningstariffsystemet så sitter det fortfarande
fast i Helsingfors. Trots påtryckningar från politiskt och annat håll så
går det väldigt, väldigt långsamt. Vi förväntar oss ändå någon sorts form
av besked de här närmaste veckorna. Så mycket kan jag säga här och nu.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Minister Thörnroos nämnde bokningsplattformen för
skärgårdstrafiken och den övriga kollektivtrafiken. Det gläder mig nog
att den är på gång. Ministern nämnde inte någon tidsaspekt för bokningsplattformen. Den har ju diskuterats länge och varit ett återkommande scenario i detta lagting. Jag har själv flera gånger ställt frågor om
när vi kan få ett bokningssystem över skärgårdstrafiken och övrig trafik
som fungerar.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, talman! Det bokningssystem som vi har idag är inte bra, men det
är inte heller så dåligt som ltl Brage Eklund kanske antydde nu. Tittar
man på webb bokningarna över nätet så har antalet ökat ganska mycket.
Jag säger inte att bokningssystemet är optimalt, det är det inte.
Orsaken till att det nu inte går framåt är att en av de personer som är
ansvarig för det här har varit långtidssjukskriven och är det fortsättningsvis. Vår förvaltning är så otroligt slimmad. Ska man göra någonting utöver de dagliga aktiviteterna så ska det finnas en stor vilja och engagemang och det finns det på avdelningen, men när personalen inte
finns på plats så då är det omöjligt att komma vidare. Jag är den första
att beklaga att det inte går framåt.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Jag fick inget svar på när bokningssystemet sätts
igång. Det här är ett återkommande scenario. Redan på den tiden när
jag satt i lagtinget år 2003-2007 så lovade dåvarande minister Runar
Karlsson att vi skulle ha ett bokningssystem innan perioden var slut. Nu
har vi slutet av 2015 och vi tröskar på i samma anda ännu. Alla ursäkter
som finns har väl egentligen använts vid det här laget. Det är komplicerat, personalbrist och annat. I tidigare repliker och anföranden brukar
jag säga att det här inte kan vara världens största problem. All annan
flygtrafik och färjetrafik kan också bokas med olika system och det fungerar. Varför ska det åländska systemet vara så komplicerat när det gäller skärgårdstrafiken?
Minister Veronica Thörnroos, replik

Det är säkert möjligt att det var 2003 som man började med bokningssystemet. Jag känner inte riktigt till detaljerna kring det.

Det finns de facto ett bokningssystem. Vi är ju inte helt utan bokningssystem så att man måste ringa. Däremot håller jag med om att
bokningssystemet inte är bra.
Jag tolkar ltl Brage Eklund som att han helt enkelt ger ett förslag till
avdelningen att vi ska anställa extra personal för att få det här bokningssystemet på plats. Jag ska framföra den hälsningen till avdelningen.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Harry Jansson

Tack, talman! God morgon kollegor! Ja, då är vi här igen. Vårt fjärde år har vi
en budget som kanske ingen riktigt är så där himla förtjust i, i alla fall inte de
som kommer ifrån det nu avgående regeringsblocket. Vi hörde under gårdagen att varken den gamla eller den nya blivande oppositionen inte heller är
förtjusta.
Det är en budget som har sin skuggsida om vi ser på de utmaningar som
väntar. Det är klart att vi kan trösta oss med att vi inte behöver gå till banken
varken kommande budgetår eller knappast följande år heller om våra ekonomiska affärer sköts på rätt sätt.
När vi tittar tillbaka så måste jag personligen erkänna att jag nog är besviken på mig själv att jag inte hade modet att tidigare år bättre stå upp mot kraven på nytt reformerat hemvårdsstöd och kravet på en utbyggd vuxenstudiestödspenning för vuxna. Det är bara att konstatera att det är reformer som
det åländska samhället inte har råd med. Det träder ikraft här inom kort. Det
gör det ju ännu svårare att få hela den ekonomiska apparaten att balansera
mellan inkomster och utgifter.
Som alltid när det är reformer på gång så känner man behovet naturligtvis.
Skälen för att genomföra de två nämnda reformerna var stora och kan alltid
försvaras. Men ekonomiskt, bästa vänner, har vi inte råd att fortsätta att
bygga ut välfärdsapparaten i ett läge där vi kanske inte ser den kraftiga förändringen i konjunkturen och därmed inkomsterna för Finland som vi är så
oerhört beroende av.
Det fantastiska med vårt system är att vi år 2015 och framåt fortfarande
inte har en skuldsättning i självstyrelsens namn, trots att vi har en klumpsumma som fortfarande är baserad på 1993 års bas. Vi finansierar välfärden
för närmare 5 000 fler personer än vad vi gjorde 1993. Det är ju märkligt att
det har gått att fortsätta bygga ut den åländska välfärdsapparaten trots att vi
har haft den här malören med oss i självstyrelsesystemet i över 20 år.
För er som är lite nyare i den här salen så orsaken till det här beror helt
enkelt på att när det var dags för riksdagsbehandlingen av den nuvarande
självstyrelselagen 1990-1991 så tog man i grundlagsutskottet i riksdagen bort
Ålandsdelegationens rätt att justera klumpsumman, dvs. avräkningens grunder. Man beslöt att Ålandsdelegationen inte skulle kunna ha den fortlöpande
rollen och framförallt ansvaret att se till klumpsummans storlek låg i paritet
med det åländska samhällets utveckling.
Istället blev det beroende av en riksdagslag och det vet vi alla resultatet av
idag; ingenting har hänt trots att Åland under många år gång på gång har
sagt att vi måste ha en klumpsumma som också motsvarar befolkningsantalet
på Åland.
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Det här är en lärdom för oss alla. Vi som jobbar med morgondagens självstyrelsesystem på största möjliga allvar och största möjliga tid så måste titta
tillbaka hela tiden och se vad vi kan lära oss av erfarenheterna.
Vi ser här att om det åländska självstyrelsesystemet ska hålla så måste
också de överenskommelser, som finns före det är dags för riksdagsbehandlingen, hålla när det är dags för riksdagen att ta ställning.
Vi såg alltså hur det gick här i samband med den nuvarande självstyrelselagens tillkomst. Vi såg hur det gick i samband med de beryktade EU-böterna
2003-2004. Där bröt riksdagen också överenskommelsen mellan Mariehamn
och Helsingfors om att inte påföra ålänningarna EU-böter i den storleksklass
som motsvarar nationen Finland.
Vi måste vara fullständigt trygga med att när vi för den nuvarande pågående revisionen av självstyrelselagen till riksdagen så måste vi vara förvissad om att det är ett paket som kommer att hålla till alla delar.
Vi vet alla hur frestade det kommande lagtinget kommer att vara, efter
2019 förmodligen, att säga ja till det nya självstyrelsesystemet, trots att det
där kanske kommer att finnas saker som inte är fullständigt acceptabla och
som den åländska befolkningen kan bli lidande av på sikt.
Jag kommer inom kort, när vi får en ny landskapsregering inom några
veckor, att avgå som ordförande eller om vi kallar det för koordinator för den
åländska delen av självstyrelsearbetet.
Jag har försäkrat mina kollegor i kommittén att det goda samförstånd som
vi har haft i Ålandskommitténs åländska del naturligtvis ska fortsätta med
vice ordförande, riksdagsrådet Gunnar Jansson som modell för hur man kan
jobba över oppositionsgränserna och ta ett helhetsansvar.
Jag har också för kollegorna sagt att det är naturligt, i ett läge där vi från
och med torsdagens möte i Helsingfors den 19 november går in i ett helt avgörande skede för kommitténs arbete, att regeringsblocket har en representant som leder Ålandskommitténs åländska del som man har fullständigt förtroende för. Det kommer att bli många armbrytningar i Helsingfors. Vi kommer att tvingas till många komplicerade diskussioner på hemmaplan och vi
kommer inte alltid att kunna vara eniga. Vi har märkt att vi har många frågor
där vi tycker lite olika i det här skedet. Det kommer att krävas stor kompromissvilja hos oss alla.
En utmaning har vi redan nu och det är att få Ålands status på rätt nivå i
Finland och naturligtvis i självstyrelselagen.
Här har vi den reformiver som regeringen Sipilä har visat när det gäller att
reformera vård-Finland. Man passar samtidigt på att införa 18 självstyrande
landskap. Vi vet redan idag att en av våra tjänstemäns största utmaningar i
Helsingfors olika korridorer är ju att få sina kollegor inom ministeriet att förstå Ålands status.
Vi vet alla att det byggs upp goda kontakter genom åren men det tenderar
att avbrytas. Folk rör på sig och då är man åter på samma nivå igen att försöka få kollegorna på andra sidan Skiftet att förstå vad Åland handlar om.
Med 18 självstyrelselandskap som regeringen Sipilä vill ge beskattningsrätt
så kommer naturligtvis frågan om Åland i det finska statssystemet att bli
ännu mera komplicerad för dem som inte är bekanta med Ålands historia och
särställning.

Jag är själv besjälad av att Ålandskommittén ska ta ett nytt grepp om
Ålands status och se till att vi har en terminologi i självstyrelselagen som förklarar den unika särställningen.
Här får vi se hur våra kollegor från riksdagen resonerar när det verkligen
kommer att börjar bränna till från och med torsdagens möte. Vi har också har
en liten utmaning. Det är inte bara det att kommitténs åländska del förnyas,
vi har också fått en stor förnyelse från rikssidan.
Med tanke på den tid och annat som har investerats för att få riksdagsledamöter eller andra representanter för de finska partierna att överhuvudtaget
begripa sig på systemet så underlättas det inte av att det är nya människor
som vi ska komma överens med och framförallt lyckas skapa dialog med.
Bästa talman, det stundar spännande tider. Vi har en oro, har jag märkt,
före och lite efter valet om att den självstyrelserevision som vi har på gång
inte är tillräckligt förankrad i det åländska samhället, bland ålänningarna.
Personligen är jag inte alls orolig över att inte ålänningarna vill diskutera
morgondagens självstyrelsesystem, särskilt i ljuset av att vi inte själva vet vad
vi kommer att lyckas uppnå. Hur ska vi då kunna förklara för den vanliga
ålänningen vad vi håller på med innan vi har detaljerna, konturerna, så pass
klara att vi vet vilket system vi har?
Det är bäst att vi håller oss på en principiell nivå i diskussionen med den
åländska allmänheten. Vi ska betona att vi vill skapa ett mer flexibelt system.
Vi vill på inget sätt försvaga Ålands juridiska ställning. Vi vill ha mera dialog i
systemet med Finland, men vi vill på inget sätt ger avkall på våra juridiska
rättigheter. Historien visar att det har vi inte råd med. Tack, talman.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Jag reagerade lite att ltl Harry Jansson nämnde att
han ångrade att han hade tagit beslut om hemvårdsstödet och vuxenstudiestödet för detta drog på minus ytterligare när det gäller årsbidraget.
Är det inte dags nu att ordförande Harry Jansson i centern börjar stå för
sina åsikter? Vi har vetat om det här tidigare. Till på köpet ville ltl Jansson höja vuxenstudiestödet ytterligare genom att ge stödet till ytterligare
en grupp som inte vara med i beredningen. När man går ut med sådant
här, och redan har tagit beslut om detta, så är det inte dags att man får
en lite mera trovärdig politik framförallt när man är ordförande för ett
parti? Först säger man den ena saken och sedan säger man den andra.
Vi visste ju om kostnaderna på förhand. Vi ville få en familjepolitik och
vi diskuterade detta gemensamt, men nu ångrar sig ltl Harry Jansson
plötsligt.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, talman! Ja, bästa ltl Winé, så är det. Jag ångrar faktiskt att jag inte
var hårdare i de interna regeringsdiskussionerna. För nu stundar så pass
hårda diskussioner också i det nya regeringslägret. Var ska vi spara för
att få balans mellan intäkter och kostnader? De här två reformerna
kommer avsevärt att försvåra den nya regeringens arbete, i alla fall om
man avser att klä sina ord i praktisk handling, dvs. se till att vi har balans i den åländska samhällsekonomin.
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Som jag sade redan i mitt anförande så kan de här reformerna sannerligen försvaras sett utgående ifrån den enskilda individens perspektiv. Men vi har en situation där inte har råd att fortsätta att bygga ut
samhällsapparaten.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Jag reagerade när ltl Harry Jansson sade det här.
Trots allt så ville ltl Harry Jansson i ett skede spe på stödet ytterligare
genom att ge det till ensamstående föräldrar fast det inte var berett när
det gäller summan och hur det skulle vara. När man sedan insåg konsekvenserna av det, då drog man sig tillbaka. När ska man ta striden och
när ska man inte ta striden?
Att gå ut med detta, efter att man har varit med och tagit ett beslut,
det händer ofta från ltl Harry Jansson.
Tidigare var det centern som räddade LBU-programmet. Först sitter
de tysta och inte gör någonting och sedan när beslutet är taget så är det
man själv som har drivit på det så mycket fast ingen har märkt det i
själva politiken. Det behöver bli mera trovärdighet från ltl Jansson tycker jag. Det kommer mycket när det gäller å ena sidan och å andra sidan.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, talman! Ja, bästa ltl Winé, det är ju lätt att stå här och säga att vi
alltid måste veta vad vi gör. Igår fick vi av ltl Bert Häggblom höra att
ingen från regeringsapparaten kunde ens dagarna före valet säga hur
ekonomin var.
När lag- och kulturutskottet behandlade förslaget till vuxenstudiestödspenning så hade vi inte uppgifter om hur illa ställt ekonomin är för
Åland. Det är bara att konstatera att det var fel av oss att gå in för de här
två reformerna. Sedan får väl ltl Winé beskylla centern för att vi även
här borde ha tagit ett större ansvar.
Men bästa ltl Winé, det är ju alltid centern som har fått ställa upp för
den här nu avgående landskapsregeringen. Det är kanske bra att de
andra partierna får se resultatet av sina aktioner.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Ltl Jansson började sitt anförande med att vi inte behöver gå till banken och så fortsatte han med de här reformerna som
blev föremål för det föregående replikskiftet.
När det gäller att gå till banken, ibland kan det vara dumdristigt att
inte göra det. Om man kan göra stora driftsinbesparingar då är det värt
att göra det. Man behöver inte ha bankdörren som någon sorts skygglapp. Det känns som ltl Jansson har dragit stjärngossestruten lite för
långt ner över öronen den här gången så att han inte ser omkring sig.
Det kan löna sig att gå till banken om man kan göra investeringar som
sparar i driftbudgeten. Det är det som vi måste göra för att få Ålands
ekonomi på rätt.

Ltl Harry Jansson, replik

Bästa ltl Sundblom, inte behöver ledamoten ta till någon sorts löjesväckande kommentarer här.
Vi har en situation där vi ska spara, låna eller via landskapsskatt och
avgiftsfinansiering se till att vi har en balans i den åländska ekonomin.
Jag är inte heller främmande för att lagtinget ger fullmakt för upptagande av lån, som vicelantrådet Roger Nordlund var inne på igår, som
faktiskt sänker driftskostnaderna rejält. Men det måste sannerligen vara
fråga om investeringar som går att räkna hem på en relativt kort tidsrymd. Varje lån vi tar gröper ju ur möjligheterna att få budgeten i balans.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Ja, då tänker jag på t.ex. på kortrutten och de möjligheter som vi har att göra stora inbesparingar i driften om vi lånar kanske
10 miljoner för att komma igång.
Nu har ltl Jansson, som centerns ordförande, stött en regering som
har dragit det här i långbänk under fyra år igen. Det är beklagligt.
Ltl Harry Jansson, replik

Ja, ltl Sundblom, hur mycket får man stoppa in huvudet i sin tomtemössa? Här har vi just hört infrastrukturminister Thörnroos redogöra
för svårigheten att få infrastrukturavdelningen överhuvudtaget att fungera. Avdelningen har ju trots allt genomfört, under den pågående mandatperioden, den största reform vi har upplevt under självstyrelsens
historia när det gäller att ta tag i driftssidan. Det är ju faktiskt den
största reformen just p.g.a. det grepp som man har lyckats att ta; både
sänka kostnaderna och förändra strukturen på skärgårdstrafiken. Sedan
beskyller man samma avdelning för att man inte har lyckats med att få
kortruttsprojektet längre än att faktiskt få fram en plan för vad som är
möjligt och vad som överhuvudtaget lönar sig. Vi vet att det är de enskilda människorna som kommer att påverkas av det här till följd av besvär och annat, men det vet ltl Sundblom.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Ltl Harry Jansson för ett intellektuellt resonemang
kring det strukturella underskottet men också om det ekonomiska systemet som vi egentligen är fast i. Vi har det så pass ekonomiskt tufft eftersom man ifrån rikets sida inte har höjt vår klumpsumma. Vi har ett
ekonomiskt system som vi hoppas att ska förändras under den nya självstyrelselagsreformen. Vi hamnar ändå att hanka oss fram nu till år 2022.
Förhoppningsvis kommer det nya systemet att ge oss större intäkter.
Men för att klara oss till år 2022, är centern är helt emot lån, kanske till
och med till drift, för att vi ska kunna bibehålla en viss form av välfärd
och inte kraftigt behöva skära ner verksamheter?
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, talman! Svar på frågan är att vi inte ska låna för vår drift. Att utsätta framtida ålänningar för en upplåning så länge vi inte själva kon118

trollera intäkterna, annat än marginellt via PAF medel, vore fel mot
kommande generationer.
Däremot, som replikskiftet tidigare med ltl Sundblom utvisade, när
det gäller investeringar som faktiskt sänker driftskostnaderna så då är
situationen en helt annan. Då kan vi sannerligen försvara lån om man
kan räkna hem det och man har det finansierat genom sänkta driftsutgifter.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, för talman! Socialdemokraterna är av samma åsikt, just när det
gäller investeringar så vore det klokt i det här skedet att låna för att
kunna bibehålla den infrastruktur som ålänningarna ändå vill ha.
Det intressanta här är att den nya regeringen egentligen kommer att
ha samma likvida möjligheter som tidigare. Just nu är PAF starka när
landskapets ekonomi är lite svagare. De är kommunicerande kärl.
Vi behöver kanske ta diskussion om användningen av PAF medel för
att kunna klara oss fram till år 2022 då jag hoppas att vi ska ha möjlighet att ta hand om våra egna intäkter.
Ltl Harry Jansson, replik

Vi får tacka vår skapare att våra företrädare i lagtinget, landstinget hade
visionen om att lotterilagstiftningen borde vara en del av åländsk behörighet. En tillvaro för Åland utan penningautomatföreningen, utan PAF
medel hade varit mycket tuffare.
Både via PAFs direkta avkastning och därmed möjlighet för landskapsregeringen att föreslå användningen av PAF medel och den lotteriskatt som har genererat i Finland i stort och som kommer till Åland
tack vare den politiska överenskommelsen under Lasse Wiklöfs tid som
finansminister, så är det ofrånkomligt och direkt avgörande att vi inte
har behövt gå till banken, som det populärt heter. Vi får vara glad över
de besluten som togs av tidigare generationer.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Talman! Ltl Harry Jansson svänger snabbare i politiken än vad en formel 1 bil gör på rallybanorna. Kör nu inte över familjernas nya valfrihet
där barnens bästa möjliggörs!
Var är ltl Harry Janssons kritik när det gäller de kostsamma överbyråkratiseringarna i kommunerna som kostar flera miljoner eller stöden
till landsbygden? När finns den ångerfullheten ltl Harry Janssons retorik? Jag hör den aldrig, men när det gäller barnens bästa då kommer det
fram kritik mot kostsamma reformer.
Ltl Harry Jansson, replik

Ltl Carlsson tycks ju glömma hur jag då betonade att vi inte har råd med
flera reformer. Det var ju moderaterna som var drivande för att hemvårdsstödsreformen skulle göras. Den kan försvaras, som jag sade, den
är viktig på många sätt, men vi har ju, bästa ltl Carlsson, inte råd med
den här reformen, lika lite som den vuxenstudiestödsreform som också
moderaterna drev på.

Bästa ledamoten, vi har svåra beslut som ska fattas. Som jag konstaterade i mitt inledningsanförande så hade vi inte råd att ta de här två reformerna 2015, för vi har inte råd att finansiera dem från 2016 och
framåt.
Däremot när ledamoten kommer fram med konkreta förslag hur vi
ska finansiera den här typen av reformer, då kommer också centern att
säga att vi tar nya reformer men det måste också finnas en klar finansiering i den pressade situation som vi befinner oss i.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, talman! När det gäller kommunerna och överbyråkratiseringen,
kan ltl Harry Jansson erkänna att det finns en kraftig överbyråkratisering när det gäller den kommunala sidan? Vi har 16 kommuner, flera
kommunalförbund och flera bolag och där kostar det pengar. Varenda
en tjänsteman inom den offentliga sektorn måste jobba med budgetarbete kanske några månader per år. Det görs inom varenda enhet. Skulle
det inte vara bättre att göra det i färre enheter? Finns inte den insikten
hos ltl Harry Jansson? Varenda ett bolag, varenda en stämma som jag
hamnar på, så har vi alltid problem med kund-leverantörsförhållanden
mellan de många olika enheterna. Det kostar pengar det! Kan ltl Harry
Jansson inse det? Kan det också finnas en viss självinsikt i att vi har
upprätthållit detta med de miljonerna? Där finns också pengar att spara,
men det hör jag aldrig från ltl Harry Jansson. Varför det? Handlar det
om maktstrukturen? Är det maktstrukturer som är det viktigaste för
centern?
Ltl Harry Jansson, replik

Jag förstår att ltl Carlsson gärna vill lämna diskussionen om de här moderatdrivna reformerna eftersom det är ett ansvar som ett nytt regeringsparti får vara med att ta. Då är det lätt att glida över på kommunerna. Ltl Carlsson glömmer att landskapsandelarna ju är regionalpolitik. Jag är glad att vi under gårdagens debatt fick ett klart besked från liberalernas gruppledare att de anser att landskapsandelarna är lika med
regionalpolitik.
Som sagt, om moderaterna vill ha större enheter så kommer vi från
centerns sida naturligtvis att stöda den processen så länge de berörda
kommunernas fullmäktigen och ålänningarna, via sitt kommunala medborgarskap, säger att det är bra för den egna kommunen. För tar vi bort
engagemanget och drivkraften i lokalsamhället så blir det en dyr apparat
för Åland att finansiera. Bästa ltl Carlsson, alla kan inte bo i Mariehamn.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl John Holmberg

Fru talman! Kära ledamöter, 100 000 fler övernattningar på Åland skulle i
runda slängar betyda totalt att 500 000 övernattningar på årsbasis. Övernattningsvolymen är idag onödigt liten om åländska turistföretag ska utvecklas, växa och nyinvestera. Undantag finns och det är kul att se när de satsningar som görs även verkar bära frukt och sprider framtidstro som t.ex. nya
Hotell Pommern.
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Turismen runt om oss växer så det knakar och är en näring som skapar
mycket jobb och innehåller många olika yrken. Turismen är en brobyggare
och skapar goda möjligheter för integration och betyder för många unga det
första jobbet.
Jag tror att turismen har möjlighet att stå för en växande del av Ålands
ekonomi och sysselsättning. Idag finns cirka 20 procent av alla privata arbeten inom turistbranschen.
Näringen kan vara helt betydande för utveckling och livskraft på landsbygden samt i skärgården där bristen på arbetsplatser idag hämmar utveckling.
Det är viktigt att som politiker vara lyhörd och mottaglig för de krav och
önskemål som branschen och näringslivet har. För att komma framåt ska politiken stimulera utveckling genom kloka insatser.
Jag tror det finns en skepsis och viss trötthet på strategier. Det finns en oro
över att lägga kraft och tid på något som ändå blir en ”hyllvärmare”. Därför
ska vi se till att få mer action i det som kan bygga framtidens Åland. Vi måste
fokusera på var alla nya arbetsplatser ska komma ifrån och var skattepengarna som ska betala vår välfärd skapas.
Färjesjöfarten verkar i en mycket tuff konkurrens. Jag förstår inte den debatt som då och då blossar upp om att vi ska införa en passageraravgift p.g.a.
att det är så få passagerare som kliver av på Åland. Här måste vi vara ärliga
mot oss själva och inse att ju mer vi kan erbjuda iland, desto fler kommer att
kliva av. Det är upp till oss själva att skapa destinationen.
Jag tror inte vi inser hur bra kommunikationer vi har tack vare färjorna,
för att inte tala om de arbetsplatser och skatteintäkter de direkt och indirekt
genererar. Jämför gärna vår färjetrafik och de möjligheter den ger oss, med
vilka ekonomiska resurser som krävs att få till stånd en linje med ett lågprisflygbolag. Här måste vi bättre ta tillvara potentialen.
Turismen är en källa som Åland ännu knappt har börjat ösa ur. Här pratar
vi om en sektor som globalt beräknas öka med 3 procent per år fram till
2030. En sektor som är sysselsättningsdryg och med en stor mångfald av yrken och kompetensområden. En sektor som dessutom gör orten trevligare
och mer attraktiv att bo och verka i.
Se på Sverige där turismens exportvärde ökar snabbare än Sveriges totala
export. Under 2014 ökade antalet personer som var sysselsatta med turism
med 4,9 procent samtidigt som den totala sysselsättningen i Sverige ökade
med 1,4 procent. Sedan år 2000 har sysselsättningen inom turismen ökat
med 28 400 personer eller med nästan 22 procent. Sveriges totala sysselsättning har under motsvarande period ökat med cirka 10 procent.
Turismen skapar en palett av olika yrken av varierande karaktär och ger
dessutom en guldkant i tillvaron för lokalbefolkningen som kan dra nytta av
bl.a. ett högklassigt restaurang- och nöjesutbud.
För att enkelt utveckla turismen utan kostnadsdrivande åtgärder skulle
man kunna få samordningsgruppen utvecklas ytterligare och bli en effektiv
samarbetsplattform mellan landskapsregeringen och branschen. Ett uppdaterat resultatavtal med Visit Åland som bygger på mätbara resultat och som
gagnar såväl beställare, utförare och Åland i stort.
Jag tror även att det för Ålands del gäller att samordna och samarbeta
kring befintliga resurser och anslag, då får vi ett scenario där 1+1 blir 3.

Tankesättet från förvaltningen måste vara genomsyrat av ett tänk som
strävar efter tillväxt och utveckling. Är förvaltningen idag i symbios med
branschen och strävar vi alla mot samma mål?
Den åländska turismen genererar idag 20 procent av arbetsplatserna inom
privat sektor, denna siffra kan bli mycket högre bara vi arbetar rätt.
Sedan har jag en liten palett av olika frågor. Jag är väldigt nyfiken på vad
landskapsregeringens målsättning med utvecklingsenheten är. Ordet utveckling ringer positivt i mina öron. Jag är nyfiken på enhetens inriktning och den
politiska visionen med denna avdelning. Är det en del av förvaltningen som
ska se till att processerna inom avdelningarna förbättras och att ärendehanteringarna går snabbare? Är det en enhet som bistår företagandet på Åland
med hjälp av rådgivning, en sorts ”En dörr in” tänk? Kanske denna avdelning
ska stötta våra starkaste näringar i form av lobbing och förenkling av export?
Ska den katalysera effektivitet, ta bort dubbla lager, hitta synergier mellan
avdelningar och anställda? Det skulle vara intressant att veta målsättningen
med denna avdelning, speciellt med tanke på kostnadseffektivitet och hur
landskapsregeringen har tacklat rådande budgetunderskott, samt givetvis hur
utfallet för enheten varit så här långt.
När vi nu är inne på utveckling skulle det även vara intressant att veta hur
landskapsregeringen resonerat gällande tillsättande av styrelseplatser i landskapsägda bolag. Går kompetens före politik? Med tanke på det budgetläge
som råder vore det enligt mig en självklarhet att spetskompetens alltid går
före politiska meriter. Att branschfolk fyller styrelserummen. Enbart via detta
kan trygga och behövliga avkastningskrav säkerställas och optimal drift och
skötsel ske.
Det skulle vara intressant att veta om ÅDA är moget idag att även hantera
gymnasieskolan, eller blir det då risk för kaosartade störningar som går ut
över lärarkår och elever, dvs. undervisningen?
Framtidens Åland bör ligga högt på rankinglistor för företagsklimat. Företagare som vill etablera sig eller expandera ska känna sig välkomna och det
ska vara enkelt och det ska gå snabbt från affärsidé till förverkligande. Politikens uppgift är att skapa incitament och goda förutsättningar för arbete och
företagande.
Ålands landskapsregering har stort ansvar för att skapa goda villkor. För
att nå framgång handlar det många gånger om att byta myndighetsperspektivet mot ett tydligt serviceperspektiv.
En av de viktigaste uppgifter är att minimera onödig byråkrati för näringslivet. Den är kostnadsdrivande för alla parter. Det ska vara en rättssäker och
effektiv handläggning av alla ärenden. Snabb, korrekt och förutsägbar tilllämpning av lagar och bestämmelser skapar goda förutsättningar för företagande. Bra bemötande, hög tillgänglighet och god service från det offentligas
sida gentemot näringslivet ska vara självklart. Här bör ett avbyråkratiseringsprojekt vara lämpligt, liknande det dereguleringsprojekt som finska regeringen sjösatt med huvudmotivet att förbättra näringslivets konkurrenskraft och en ännu effektivare förvaltning. Hur har landskapet arbetat för att
minimera onödig byråkrati?
Fru talman! Avslutningsvis, utmanarrätten bör införas för att uppmuntra
till offentliga upphandlingar. Förutom att öppna upp den offentliga marknaden är vinsten nya och bättre sätt att utföra verksamheten på. Utmanarrätten är praktiskt taget en kostnadsfri genomlysning av den offentliga organi122

sationen. Det handlar om att företag och anställda ges en möjlighet att lämna
förslag på hur saker och ting kan förbättras. Konkurrensutsättning bidrar till
ökad kvalité, ökat företagande och kostnadseffektivitet till fördel för alla parter. Dessutom signalerar detta att det offentliga Åland uppskattar entreprenörskap. Tack.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Tack ltl John Holmberg för ett mycket visuellt anförande. Ni lyfte fram ett mycket centralt tema, nämligen turismen. Hållbar turism är ett av de största teman i arbetet inom BSPC. Hållbar turism skulle gynna det åländska näringslivet oerhört mycket. Jag tycker
att vi också här i landskapsborgen måste börja diskutera mera destination Mariehamn.
När man lyfte fram destination Visby, centralorten, så har det visat
sig att det har gynnat hela regionen på ett helt annat sätt. Det är ett
misstag som jag tror att vi har gjort vad gäller marknadsföringen av
Åland och därför har vi 2 miljoner plättvändare Mariehamns hamn som
inte kommer i land. Om Mariehamn skulle vara en intressant destination att komma till då kanske vi skulle få dem att komma hit för att sedan
vilja se resten av Åland
Det kräver också en oerhört lång diskussion med våra rederier att lite
ändra sin marknadsföring. Hur ser ledamoten på detta?
Ltl John Holmberg, replik

Tack, fru talman! Tack ltl Kemetter, absolut, Mariehamn är dörren in till
Åland i hög grad. Jag tror att både turismen i stort och Mariehamns stad
har mycket att vinna på det, speciellt Mariehamn.
Nu vill Visit Åland starta upp ett projekt tillsammans med Visit Finland. Projektet ska marknadsföra skärgården på motsvarande sätt som
Lappland har marknadsförts tidigare. Skärgården ska bli en region som
man talar om långt utanför Nordens gränser. Här tror jag att Mariehamn ska stå på sig och verkligen se till att det projektet kommer till
stånd.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Jag tror att det är precis rätt väg att gå för att få ekoturismen att komma till skärgården. Det är en kommande brand där
ålänningarna behöver vara med.
På mötet som jag var på förra veckan fick jag höra att vi har flera miljoner ekoturister bara i Tyskland som just söker sådana här destinationsmål. Då är det också oerhört viktigt att våra vatten är av bra kvalitet
så att vi faktiskt kan erbjuda vår skärgård, närproducerad mat och det
underbara klimat som vi har Åland, så att det inte är på det sättet som vi
har haft det i sommar att hundar som simmar dör i våra vikar.
Ltl John Holmberg, replik

Tack, fru talman! Ltl Kemetter, det är helt rätt. Jag tror att alla, oberoende av vilken industri eller vilken näringsgren vi sysslar med, under de
här senaste somrarna har insett att miljön är jätteviktig, speciellt för turismen.

Jag vet att det finns hundratusentals människor i våra närregioner
som aldrig har varit till Åland. Många gånger tycker jag att vi lyfter
blicken lite onödigt långt bort istället för att locka hit de människor som
finns i våra närregioner. En lagom jämlikt av allting är bra, men vi får
inte glömma bort våra närregioner. Jag tror att det finns mycket att göra
där idag ännu.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Det gläder mig att ltl Holmberg tar upp två väsentliga
frågor som jag själv har motionerat om; turismen och utmanarrätterna.
När det gäller turismen så har den nu sittande regeringen dragit ner
anslaget till Visit Åland det kommer att drabba Convention Bureau och
marknadsföringen med Visit Finland.
Jag hoppas nu att ltl Holmberg, som sitter i finansutskottet, kommer
att försvara Ålands Framtids motion som handlar om att öka anslaget
till Visit Åland för att de ska kunna upprätthålla den här marknadsföringen.
Även min motion om utmanarrätter förväntar jag mig att ltl Holmberg kommer att försvara. Jag är ju bara ersättare i finans- och näringsutskottet men jag har möjlighet att komma in och försvara motionerna
förstås och då väntar jag mig ett stöd.
Ltl John Holmberg, replik

Tack, fru talman! Tack ltl Eklund, turismen ligger mig väldigt varmt om
hjärtat. Visit Åland får och har fått en miljon varje år. Precis som den
här budgeten visar så måste varenda cent och euro vändas och vridas på
och ifrågasättas.
Jag kommer att försvara turismen, men samtidigt måste vi beakta att
ekonomin i övrigt är väldigt prekär. Det blir fråga om prioriteringar.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Det är så i många branscher, man måste både gasa och
bromsa.
I tidigare anföranden har vi hört om att där man har möjlighet att
tjäna pengar på en satsning där ska man satsa. Jag anser att det finns en
möjlighet att tjäna pengar på turismen om man satsar och där förväntar
jag mig lite stöd från ltl John Holmberg.
Ltl John Holmberg, replik

Tack, fru talman! Tack ltl Eklund, det är absolut så att den bransch som
man får bäst avkastning från idag för satsad peng är turismen. Givetvis
ska vi med sunt förnuft ge det stöd som Visit Åland och Åland behöver.
Absolut!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

Tack, fru talman! Det gläder även mig att John Holmberg lyfte upp vikten av ett levande turist-Åland.
Ledamoten lyfte även upp hur viktig den branschen är för alla ungdomar. Turismbranschen är en väg in i arbetslivet.

124

Branschen är även en stor och viktig pusselbit när det gäller integration av våra nya ålänningar. Om vi tittar på alla turistföretagare runt om
på Åland så är det där som vi bland annat hittar alla dessa nya ålänningar som kommer till Åland. Genom att komma in på en arbetsplats så lär
de sig hur arbetslivet fungerar på Åland och samtidigt lär de sig också
språket. Tack, ltl Holmberg!
Ltl John Holmberg, replik

Tack, fru talman! Tack ltl Holmberg-Jansson, det stämmer. I många
branscher har de enkla jobben försvunnit idag. När jag själv var ung
fanns det hur mycket sommarjobb som helst bara man ville jobba. Idag
är det väldigt svårt som tonåring, i alla fall under 18 år, att få ett vettigt
sommarjobb.
Turismen är en jättebra bransch, den skapar sådana enkla jobb och
den skapar också integrerade jobb, precis som ltl Holmberg-Jansson tog
fram här. Vi vill ha en ökad inflyttning till Åland och då är turismen viktig för att ge de inflyttade arbete samt att integrera dem i samhället.
Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

Tack, fru talman! Ltl Holmberg nämnde också hotell Pommern som ett
lyft när det gäller övernattningar. Vad tror ltl Holmberg om att vi istället
för att prata om tusen kor skulle prata om tusen nya hotellrum? Samt att
rederierna skulle få betala för varje passagerare som inte stiger land,
men istället få betalt för varje passagerare som stiger i land. Hur låter
det?
Ltl John Holmberg, replik

Tack, fru talman! Tack ltl Holmberg-Jansson, absolut, jag tycker att man
bra kan göra en liknelse med tusen kor och skapa x antal flera övernattningar på Åland. Det tycker jag att är en jättebra målsättning. Vi ska ha
ett tydligt mål med turismen.
Sedan tycker jag inte att vi ska bestraffa rederierna. Även fast de
skulle få betalt för de passagerare som kliver av på Åland så tycker jag
att rederierna har det så pass tufft idag så att de är inte värda flera pålagor.
Det är Åland som ska visa att rederierna kan marknadsföra Åland på
ett nytt sätt och paketera Åland. På det sättet kan rederierna få nya
kundgrupper till sina båtar ombord.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Igge Holmberg, replik

Tack, fru talman! Tack ltl Holmberg, det var många fina ord om turistnäringen.
Förutom diskussionen om att samarbetet med Visit Åland ska utökas
så blev jag lite fundersam på vad ltl Holmberg menar att vi ska göra
konkret härifrån lagtinget för att stöda turismen? Inom turistbranschen
är det mest privata näringar som sköter sig själva. Hur ska lagtinget förbättra turismen?

Ltl John Holmberg, replik

Fru talman! Ltl Holmberg, det finns flera saker. En sak är att vi uppdaterar resultatavtalet med Visit Åland. Det skapar bättre förutsättningar
både som beställare och som leverantörer. Ett annat sätt som jag också
tar upp i mitt anförande är avbyråkratisering. Idag upplever många turistföretag det som väldigt betungande att göra det jobb som ÅMHM
fodrar. Det kan göras på ett bättre, smidigare, enklare och mer kostnadseffektivt sätt och ändå upprätthåller vi konsumentsäkerheten.
Ett annat sätt är att vi tittar på de kommunala förvaltningarna och på
vår egen förvaltning.
Det finns evenemangsbidrag. Mariehamns stad har ett evenemangsbidrag, Ålands Idrott har ett evenemangsbidrag och landskapet har ett
evenemangsbidrag. Det är exempel på hur vi kan centralisera evenemangsbidragen och på det sättet göra det ännu mer attraktivt att skapa
flera evenemang.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Tony Wikström, replik

Tack, fru talman! Tack för ett informativt anförande. Vi har över 2 500
företag på Åland och en hel del av dem är turistföretag. Branschen är
ypperlig för dem som vill komma in på arbetsmarknaden, speciellt ungdomar. Jag tänker t.ex. på unga företagare i gymnasiet som får pröva
sina vingar inom turistföretagen.
För att komma in på marknaden på ett ordentligt sätt så behöver man
kunskap. För ungefär 20 år sedan fanns en resurs i dåvarande företagsbyråns lokaler. Den här resursen finns inte idag utan man blir hänvisad
till Ålands turistförening för att få information. Borde vi från landskapet
bjuda på den här informationen, en företagsrådgivare som skulle kunna
ge hjälp med bokföring och marknadsföring?
Ltl John Holmberg, replik

Tack, fru talman! Tack ltl Wickström, vi en organisation som heter
Ålands Näringsliv. Ålands Näringsliv är absolut rätt instans att hantera
och utveckla sådana saker.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, talman! Tack ltl John Holmberg för en insiktsfull redogörelse om
vikten av turismen. Ledamoten lyfte många riktigt bra saker, t.ex. att vi
ska undvika att påföra passageraravgifter i trafiken. Det är nog inte rederierna som ska betala för att Åland ska bli attraktivt. Det är vi själva,
precis som ledamoten sade. I det sammanhanget är Visit Åland väldigt
värdefullt, det är de som ska sköta det.
Det är också, som ledamoten sade, viktigt att ha något slags resultatansvar där. Vi står inför ett faktum där vi betalar 1 miljon per år, men
blott med två års framförhållning. I budgeten nämns att man ska göra
ett avtal för 2016-2018. Borde det inte vara dags att se på ett längre åtagande gentemot branschen? Signalen blir att efter 2018 så får vi se lite
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hur det går och det blev en långsiktighet som, enligt min mening, möjligen är lite begränsad.
Ltl John Holmberg, replik

Tack, fru talman! Tack ltl Pettersson, det är helt rätt. Det som turistnäringen efterlyser och eftersträvar är långsiktighet. Problemet med den
peng som Visit Åland årligen får är att det är PAF medel, vilket gör det
tekniskt svårt att ha större framförhållning i de utbetalningarna. Men
samtidigt finns det väl ingen politisk vilja att skära ned medlen ytterligare? Jag tror tvärtom, kanske Visit Åland kan påvisa effekterna på ett
ännu bättre sätt om resultatavtalet blir lite mera mätbart.
Här tycker jag att Visit Åland tillsammans med ÅSUB skulle kunna ha
en kort beskrivning, åtminstone en gång per kvartal, på varför övernattningarna sjönk eller steg. Det finns många olika orsaker; solen sken inte
lika mycket i år, kronan sjönk, kronan steg och det var färjstrejk. Det
skulle ge en liten indikation på vad fluktuationerna på övernattningarna
beror på.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, talman! Tack ltl Holmberg, det är mycket riktigt på det viset. Men
vi måste nog också akta oss för att överbyråkratisera och analysera allting in i minsta detalj. Vi behöver också tillåta oss att ha visioner. De visionerna börjar ofta här i salen, i synnerhet från landskapsregeringen och
deras signaler gentemot t.ex. Visit Åland.
Det som vi inte har ägnat oss så hemskt mycket kraft åt under de senaste åren är faktiskt den viktiga storytellingen om Åland. Varför ska turisterna komma hit? Vad är dealen? Vad har vi att erbjuda som ingen
annan har? På vilket sätt kan vi lyfta fram det? Genom att visa branschen att de är någonting som vi tror på så har jag en känsla av att man
kan skapa en större framtidstro även där. Jag tror att det vore viktigt
med en tydlig signal härifrån att detta inte bara är tvååriga åtaganden,
det är mycket, mycket längre, det är faktiskt för alltid.
Ltl John Holmberg, replik

Tack, fru talman! Tack ltl Pettersson, jag vill vara försiktig för det är
ändå branschen som ska skapa verktygen som sedan medför att vi får
fler turister. Politikerna och förvaltningen ska se till att verktygen är
hyfsat vassa.
Som jag nämnde i mitt anförande så om vi ska satsa på turismen så
måste vi göra det ”all in”. Vi ska göra det till hundra procent! Idag gör vi
inte riktigt det. Därför hade jag en liten frågeställning här om förvaltningen lever i symbios med den målsättning som t.ex. Visit Åland har
med turismen. När vi kommer så långt att vi kan svara ja på den frågan,
då har vi kommit väldigt mycket längre än idag.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Jag vill också gärna sälla mig till dem som är tacksamma
och glada för de uttalanden som ltl Holmberg har gjort när det gäller
turismen och den vilja som han visar att satsa på den näringen. Det är

faktiskt det första positiva som jag har hört i den här remissdebatten.
Det är positivt och framtidsinriktat från den nya majoriteten. Det gläder
mig att det finns någon som faktiskt också försöker se möjligheterna och
skapa någon sorts god framtid på Åland. Jag kommer att stöda ltl
Holmberg i hans fortsatta arbete när det gäller turismen.
Men ltl Holmberg måste kanske också nu tänka på att han är på väg
in i en ny roll som majoritetsföreträdare.
Man talar allmänt nu om utmanarrätter. Jag tror att det är viktigt att
man börjar specificera var utmanarätter kommer att användas. Teoretiskt sett är signalen nu till alla i landskapsförvaltningen att deras arbetsplatser snabbt kan försvinna. Utmanarrätter innebär att man ersätter en offentlig verksamhet med privat verksamhet. Jag tror att det är
viktigt att den nya majoriteten lite mera definierar sig i det kommande
handlingsprogrammet så att man kan påbörja förhandlingar med de
personalgrupper som blir utsatta.
Ltl John Holmberg, replik

Tack, fru talman! Tack för de varma orden vicelantrådet Nordlund. Jag
håller helt med, när vi har talat om utmanarrätter här nu så är det inte
meningen att de anställda ska börja känna sig oroliga och få ont i magen. Det är viktigt att vi vänder på varenda cent och euro och då tycker
jag att utmanarrätter kommer att vara en väsentlig del i hur vi kan se på
hur vi får en kostnadseffektiv förvaltning.
Nu har jag 37 sekunder kvar på min replik så jag kan inte svara desto
mera ingående. Givetvis ska det bli ett tydligt svar på vilket sätt utmanarrätterna ska förverkligas, om de ska göra det.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Talman! Ltl Holmberg får ytterligare en minut. Kan vi förvänta oss att
det kommer att bli tydligt i regeringsprogrammet vilka verksamheter
som kommer att konkurrensutsättas, dvs. där utmanarrätter kommer
att användas?
Ltl John Holmberg, replik

Tack, fru talman! Tack vicelantråd Nordlund, jag vet inte om utmanarrätter kommer med i regeringsprogrammet. Men givetvis, innan man inför utmanarrätter så kommer ju saken att utredas och implementeras i
hela förvaltningen. Sedan är jag inte man nog att stå här och säga att det
kommer att bli utmanarrätter. Men det är ett förslag som jag har tillfört
till den kommande politiken.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Annette Holmberg-Jansson

Tack, fru talman! Vi har en budget i vår hand som snart kommer att revideras
och förändras i samband med att den nya regeringen tillträder.
Under gårdagen kände jag nog lite grann att vi lägger ner onödigt arbete
nu när vi ändå ska ha samma diskussioner igen om någon månad om ungefär
samma saker.
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Jag håller på att lära mig att beslutsgången här i salen är lite annorlunda
än i det privata näringslivet, men ibland förstår jag verkligen inte varför man
gör saker så som man gör det.
Budgetar brukar i allmänhet ges ut i slutet på året, det är rätt självklart.
Men det år som det är val borde egentligen budgeten läggas i början av året.
Kanske man alltid kunde göra så, det är väl egentligen en fråga om rutiner
och omställningar till hur man gör saker och ting. Eller, kanske ännu enklare,
flytta valet till våren? Nåväl. När vi sedan kommer till budgeten så finns det
väl egentligen inte så många stora och omvälvande saker i den men det finns
en del guldkorn som jag ser det.
Inom utbildningssektorn sätts större resurser på att se till att integrationen
av nya ålänningar ska fungera bättre. Det pratas om utbildningsinsatser som
språkcoaching på arbetsplatser för inflyttade, undervisning i svenska för inflyttade analfabeter och för personer med ett annat alfabet, att befrämja kulturell integration, SFI kurser samt utvärderingar av utbildning samt erkännande av utländska examina.
Många bra åtgärder kommer att krävas för att vi inte ska ha högt utbildade
personer att göra enklare jobb, bara för att de saknar den språkliga biten eller
för att deras examina inte har blivit erkända här hos oss.
På Åland finns det analfabeter idag. Ni kan säkert tänka er den familj som
har barn i skolåldern och som kommer till Åland och föräldrarna inte kan
läsa, hur ska de klara av att stötta sitt barn genom skolgången? Jag har pratat
med lärare som berättat för mig hur komplicerat det blir med bara en sådan
sak som alla små lappar som lärare skickar hem till föräldrarna för godkännande av något, informationsbrev till föräldrarna mm. Barnen får ett alltför
stort ansvar där vi behöver hitt smarta lösningar på. Så för att vi ska lyckas
bra med integration i vårt samhälle är det bra att alla dessa pusselbitar engång för alla faller på plats så att ingen utbildad optiker, läkare, lärare hittas
städande på de arbetsplatser där de istället kunde fylla de tomrum vi har på
arbetsmarknaden idag.
Jag tror precis som många av de åländska näringsidkarna, som skrev en
insändare i samband med valet, att Åland behöver inflyttning för att vi ska
klara den demografiska utmaning vi står inför med att för få barn som föds
just nu för att få det hela att gå jämt upp.
Under utbildningsdelen lyfts även den entreprenörsmässiga, digitala,
jämnlika och jämnställda skolan upp. En skola med ett flexibelt utbildningssystem som utgår ifrån den enskilda individens behov och förutsättningar. Ja,
klarar man av att uppfylla alla dessa bitar inom skolvärden så kommer vi att
ha världens bästa skola, om vi nu inte redan har det idag?
Det är också viktigt att se över de bitar som redan nämndes i debatten igår
av minister Ehn om de anpassade kurserna. Det är av yttersta vikt att det
finns tillräckligt med kursplatser som är färdigt anpassade så att inte de elever som inte får plats på de anpassade kurserna sätts i vanliga klasser som
saknar resurser att ta hand om alla elever i klassen på bästa sätt.
Det får inte bli så att yrkesgymnasiet har för lite resurser att ta hand om
denna viktiga grupp av elever.
Jag tycker att vi måste sluta se skolan som en kostnad utan istället se det
som en investering för framtiden.
Minister Aaltonen pratade igår om tidiga insatser inom vården för att det
inte ska bli dyrare sedan när sjukdomarna blir värre. Här kan man ju nästan

se det på samma sätt. Tidiga insatser ger mindre problem bland våra barn
och ungdomar.
Insatserna bör, som ledamot Winé och minister Ehn var inne på igår, redan sättas in tidigt, gärna tidigt i grundskolan och där ha resurser så att så få
som möjligt behöver en anpassad läroplan, det vore det allra bästa tycker jag.
Det pratas i budgeten om speciella insatser som ska riktas till ungdomar
som hotas av utanförskap och att detta ska prioriteras. Bra! Det är ännu ett
sätt att förhoppningsvis mota Olle i grind och att kanske fånga upp några av
de ungdomar som idag mår dåligt psykiskt.
En annan sak som flera företagare diskuterat med mig är det samma som
ltl Eklund lyfte under gårdagens plenum, att det är viktigt att lösa de lösa frågor som finns när det gäller att ta emot elever på praktik. Det gäller allt från
ansvarspersoner till eventuella ersättningsnivåer.
När vi tittar i budgeten på vad som då finns på näringslivssidan så är det
viktigt att näringslivsutvecklaren fortsättningsvis ska finnas kvar och finnas
där för att vara det instrument som behövs för att utveckla näringslivet i
skärgården.
När man ser på landsbygdsutvecklingen så är ju verkligen REKO ett underbart exempel som samordnas av landsbygdsutvecklaren. Det är en fröjd
att hemma i soffan och enkelt ha ett helt skafferi att beställa ifrån för att avhämta en gång i veckan vid hotell- och restaurangskolans parkering. Under
vissa tider har efterfrågan varit större än vad producenterna klarat av att leverera och efterlysningar på vissa produkter har också förekommit.
Jag har länge jobbat och befunnit mig i matens värld och det trend brott vi
nu ser är verkligen här för att stanna. Efterfrågan på ekologiska produkter
ökar mer än vad de som går att få tag på just nu. Det är fortfarande svårt att
få bönder att gå över till helt ekologisk odling.
Det närproducerade livsmedlen vinner mark mot billiga massprodukter
från södra Europa. Det vi dock borde bli bättre på är att berätta hur bra vi
ändå är på att använda våra lokala produkter i t.ex. våra skolor. De vänner
som jag berättat det för som har barn i svenska skolor blir glatt förvånade och
säger ofta att det låter för bra att vara sant.
Vi borde även bli bättre på att marknadsföra våra fina åländska produkter
till närområdena men även här hemma. Jag tänker t.ex. på ÅCAs fina produkter som försvinner på gräddfilshyllan likaså deras goda crème fraiche. Jag vill
köpa deras produkter men får leta i hyllorna för att hitta dem. De ser likadana
ut som de andra burkarna bredvid. Inga kossor, åländska flaggor eller liknande för att sticka ut och ta plats. Jag vet att det inte är en lätt match, men
om man inte syns finns man inte. Våga tänka annorlunda och berätta om hur
våra kossor på Åland fått beta i vår härliga natur, jag tror de säljer mera i
Stockholm och i Helsingfors än billig mjölk. De finns så många som slåss om
den marknaden. Vi måste bli bättre på att tro och visa vilka bra produkter vi
har på Åland, vara stolta och lyfta fram dem. För vi har fina livsmedel på
Åland idag.
I budgeten nämns kvalitetskontroller och certifiering av produkter som
några av de saker som ska prioriteras och det är nödvändigt för att kunna
vara med och konkurrera om köparna.
Hållbar utveckling är nyckelord för våra framtida budgetar och här har
Åland som vtm Britt Lundberg efterlyste en lysande möjlighet att vara testområde. Det är något som redan idag har jobbats med på ÅTC under Åland
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Smart Energy Plattform, ett intressant projekt som kan vara det som gör att
det blir verklighet snabbare än vi vågar hoppas. Mening med detta projekt är
att tillsammans med åländska företag, stora finska företag och olika universitet ha just Åland som ett testområde för en mängd saker. Nog ska vi väl fortsätta med det eller? Varför skulle det då vara så viktigt att skapa denna plattform? Genom att skapa plattformen kan det åländska samhället förverkliga
delar av den hållbarhetsvision som redan antagits. Detta med hjälp av ledande expertis och möjligheter till extern finansiering som inte annars skulle
vara tillgänglig i samma utsträckning. Jag tycker i alla fall att det låter lite
som en win-win deal. Åland får testa nya smarta energilösningar och får hjälp
av experter som i de facto placerar dem här. Jag har mycket svårt att tro att
om t.ex. nya solcellsanläggningar med ny teknik som kanske skulle testas här
att de sedan skulle plocka bort dem.
Inom den sociala sektorn fick vi igår hör av minister Carina Aaltonen att
arbetet med socialvårdslagarna har högsta prioritet på avdelningen, något
som jag känner stor förhoppning inför för nästa år. Jag ser fram emot att få
fördjupa mig i dem i mitt arbete i social- och miljöutskottet. Vi fick även höra
av ministern om de som nämns om i budgeten om den statistiska utvärdering
som ska göras när det gäller användningen av antibiotika på Åland i jämförelse med de andra nordiska länderna. Det är bra att användningen av antibiotika på Åland kartläggs.
Bo Könberg har gjort en presentation ”Framtida nordiska hälsosamarbetet” där han tar upp att ett av våra största framtida hot är överanvändningen av antibiotika. Användningen av antibiotika skiljer sig idag mycket mellan
olika länder. Skillnaderna finns både inom sjukvården och inom djuruppfödningen. På Cypern använder man sig av 100 gånger mer antibiotika per kilo
kött än i Norge. 50 000 personer har dött av antibiotikaresistens i Europa och
Nordamerika i år.
Avslutningsvis, det är bra att landskapsregeringen fortsätter arbeta för att
de tjänster som äldre är i behov av inom socialvården är likvärdiga och håller
god kvalitet. Många äldre lever längre idag och många mår bra. Det ska vi ta
vara på, det är en resurs som vi inte ska ringakta. Men om man är i behov av
hjälp och stöd så ska detta kunna ske på liknande villkor, var än man bor på
Åland. Någon rättvisa ska det vara.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Tack ltl Holmberg-Jansson, det var ett mycket informativt anförande. I början av är ert anförande lyfte ni fram integrationen och skillnaden mellan kulturer och förståelse samt att vi borde hitta
lösningar. Jag tror att stödfamiljsfunktionen skulle vara central just i
sådana här små problem som att man kanske inte förstår det svenska
språket när man flyttar hit. Som ålänning kan man fungera som stödfamilj. Det tror jag att är ett bra sätt att få ett kontaktnätverk på Åland.
Om man analyserar detta vidare, varför får eleverna som ska integreras anpassade kurser? Trots att de egentligen inte är i behov av särskilt
stöd så får de anpassade kurser i svenska för att de inte riktigt kan
svenska och därmed har svårt att studera vidare. Det är ju mycket orättvist system.

Det är glädjande att moderaterna nu också ser det på samma sätt som
socialdemokraterna, att vi behöver verkligen ta tag i detta och garantera
en studieplats åt dem.
Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

Tack, talman! Stödfamiljer, som ltl Kemetter lyfte upp, tror jag också
faktiskt på.
När jag pratade med daghemspersonal så lyfte de upp de problem
som de har på daghemmen med att få familjerna att förstå vad det är
som behövs och krävs när man har barn på dagis.
Det gäller att kunna lotsa in barnen i skolan, gå på olika fritidsaktiviteter och att få nätverk. Ju mera nätverk du har desto lättare blir du integrerad i samhället. Det är A och O.
När det gäller anpassade kurser så är det olyckligt att man hamnar
oftast på en anpassad kurs om man är inflyttad och är svag i svenska.
Genom att sätta in tidiga insatser, speciellt i grundskolan, så hoppas vi
att färre får anpassade kurser.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Socialdemokraterna har länge diskuterat behovet av
tidiga insatser. Problematiken är att det är två olika områden. När det
gäller gymnasieskolan så är det under landskapet och när det gäller
grundskolan och daghemsverksamhet så är det under kommunen. Här
är det väsentligt att vi behöver se över landskapsandelssystemet för att
kunna stöda den här reformen med tidiga insatser i grundskolan. Ofta
kan kommunerna inte satsa lika mycket pengar och då har de inte möjlighet att erbjuda tidiga insatser. Det är ganska dyra insatser, men de betalar sig tillbaka i slutändan. Vi behöver se över landskapsandelssystemet.
Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

Ltl Kemetter och jag talar samma språk när det gäller insatser och jag
tror att hela den moderata gruppen också står bakom detta. Vi får jobba
mot samma mål.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Tage Eriksson, replik

Tack, fru talman! Tack ltl Annette Holmberg-Jansson. Ledamoten tittade intensivt åt mitt håll, tyckte jag mig se, i samband med att hon tog
upp frågan om närproducerad och ekologisk produkter. Jag kan bara
tacka för de synpunkter som kom fram där. Det finns skäl att på alla sätt
lyfta upp det närproducerade och det ekologiska på Åland via marknadsföringsåtgärder och via den offentliga upphandlingen som framförallt
handlar om skolor och sjukhus där kommuner och landskap är stora
upphandlare. Tack för det. Det finns fortsättningsvis mer att göra när
det gäller marknadsföringen.
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Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

Tack, talman! Jag tittade ut i salen och konstaterade att det inte fanns så
väldigt många bönder i salen. Eftersom jag vet att ltl Tage Eriksson är
det så var det säkert därför jag tittade på dig.
Ja, jag tror också att samhället måste gå in och mera konkret tänka på
offentliga upphandlingar och använda sig av lokalt producerade produkter.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Jag vill också passa på att tacka ltl Annette HolmbergJansson för ett riktigt bra anförande. Ännu ett tack för lyftande av tidiga
insatser som vi båda tycker att är oerhört viktiga, vilket de flesta här
tycker. Man inser att det är där som resurserna måste läggas.
Det är kanske lite svårare att se hur man ska göra det i kommunerna.
Där har vi en viktig roll.
När det gäller tidiga insatser i t.ex. utbildningen så behöver vi också
se det ur ett tvärsektoriellt perspektiv, att vi både ser på utbildning och
på det sociala. Jag har i alla fall fått erfara under den senaste tiden när
jag pratat med folk att detta med en anpassad läroplan, det pedagogiska,
ofta inte är helt rätt, utan man måste gå in i ett socialt perspektiv, t.ex.
kuratorer. Lyckas man så blir barnen trygga och klarar också av att ta in
mera. Det är jätteviktigt hur man ser på helheten.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

Ja, jag håller med ltl Göte Winé även här. Ledamoten Winé pratade igår
om tidiga insatser och anpassade kurser. De går hand i hand på något
sätt. Om man talar om tidigare insatser i låg- och mellanstadiet så där
finns skolkuratorer och skolpsykologer. Vi måste bli bättre på att se att
det finns många barn idag som mår psykiskt dåligt. Vi måste plocka upp
dem i tid. Om vi inte sätter in insatserna på rätt plats så blir det att kosta
mera för samhället, vilket jag och minister Aaltonen sade igår.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Vi är helt eniga där också när det gäller vikten av att få
in de rätta resurserna. Här tror jag att kommunerna behöver se till att vi
får tillräckligt med resurser för t.ex. skolkuratorer. Det är jätteviktigt.
Jag pratade med en person från skolvärlden i förra veckan som påpekade hur viktigt det är. Nu har jag stått här själv och sagt att vi behöver
fler skolpsykologer. Men när jag verkligen har börjat prata med folk så
säger de att det inte är där problemet finns. Skolpsykologerna ska mera
börja se på behovet, sedan har skolkuratorer slutat jobba. Här behöver
vi hitta på ett nytt sätt.
Jag kommer att återkomma med ett anförande senare för det här är
en fråga som jag brinner för.

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

Jag har en femtonåring hemma som hade en inlämningsuppgift där de
skulle beskriva olika tillstånd när man mår dåligt psykiskt. De fick konkret skriva ner hur man ser på sina kompisar om de mår dåligt, vad man
kan göra och sådana saker. Det tror jag att är rätt väg. Detta är i och för
sig i högstadiet. Men detta var en inlärningsuppgift som de skulle göra.
Vi hade enormt fina diskussioner tillsammans. Vi diskuterade hur man
ser om någon mår dåligt, vad man kan göra och genast så blev det en
verklighet för min femtonåring. Jag tror också att lärarna har en stor roll
i det hela, men man får inte sätta för mycket på lärarna för de har redan
väldigt mycket på sina axlar.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Sara Kemetter

Fru talman! Bästa lagting, det har varit en mycket bra debatt i det nya lagtinget. Det är glädjande att höra att många har nya fräscha idéer.
Det här är dock en ganska neutral budget där politiken spelar en mindre
roll eftersom vi nu har en avgående regering och en ny diskussion på gång.
Det intressanta kommer säkert att finnas i tilläggsbudgeten där vi verkligen
ser att oppositionen har mycket kritik att komma med.
Jag skulle vilja börja med en liten ekonomisk analys av vår omvärld för att
kunna förstå det ekonomiska läget som Åland de facto befinner sig i.
Vi lever fortfarande med en svag global tillväxt, åtminstone två år kommer
vi att se den här svaga tillväxten. Kina har en svag tillväxt, fast USA tidigare
har fungerat som draglok så är läget osäkert. Europa är fortsättningsvis svagt.
Efter situationen i Frankrike så vet vi inte heller hur det ekonomiska läget
kommer att utvecklas. I diskussionerna i EU ska man arbeta tillsammans och
slåss mot en gemensam fiende och det kommer garanterat att påverka även
den ekonomiska situationen i Europa.
Hittills har oljepriset förväntats stiga mycket långsamt och det är positivt
för vår sjöfart.
Vi upplever nu att Finland och Sverige går helt skilda vägar. Sverige visar
stabilitet och god tillväxt när Finland har en stigande arbetslöshet, försämrad
köpkraft och en svag löneutveckling. I Finland ser vi även en svag produktivitetsutveckling, låg investeringsgrad, minskad östhandel, svag efterfrågan på
investeringar och varor och till råga på det en åldrande befolkning och därmed krympande arbetskraft.
Sverige har en tillväxt på 3 procent, en lägre arbetslöshet, kronan är ändå
bra för det åländska näringslivet. Ålande hittar på något sätt ändå alltid rätt
eftersom vi är mittemellan. Nu kanske vi ska stöda oss mer på den svenska
marknaden.
På Åland har vi levt med ett strukturellt underskott sedan år 2008. Jag
hoppas att den nya regeringen kommer att åtgärda det.
Det är oroande att arbetsmarknaden minskar eftersom det finns allt färre
15-74 åringar på Åland. Vi har nu också insett hur viktig inflyttning är. Vi behöver följa upp detta för att kunna ha en bra inskolning för dem som flyttar in
så att de verkligen väljer att stanna på Åland. En bra in skolning gör det också
lättare att komma in i samhället.
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Vi behöver också jobba mera med att få unga ut i arbetslivet, vilket även
har kommit fram här i flera anföranden. Inom turismen skulle vi kunna få ut
ungdomar tidigare i arbetslivet.
Fru talman! Bekymmersamt är den ökande kostnadspressen på ÅHS, vilket
vi också kan se i den här budgeten. Detta beror på den åldrande befolkningen. Det kommer att vara oerhört tufft att behålla nuvarande kostnadskostym
på ÅHS för att klara av de här ekonomiskt svåra tiderna eftersom flera patienter behöver vård.
Positivt är dock att byggindustrin på Åland går mycket bättre. Försäkringsverksamheten är stabil och bankverksamheten ger goda resultat. Det finns
även en god soliditet inom näringslivet. Det här kommer att stöda kommunerna med ökade samfundsskatter, vilket vi ser som ett mycket positivt drag.
Sedan år 2000 har vi haft en god befolkningstillväxt, men nu visar ÅSUBs
siffror en mycket oroande trend. Idag ser vi en minskning och vi vet inte riktigt vad det beror på. Här behöver vi verkligen ta krafttag och börja analysera
vad vi kan göra åt den här situationen. Den nya näringsministern måste aktivt arbeta med rekryteringsprojekt och skapa en attraktiv arbetsmarknad.
Fru talman! Vi har nu ett nytt ekonomiskt system. I väntan på en ny självstyrelselag år 2022 kommer vi att behöva hanka oss fram, som jag nämnde
här tidigare i en replik. En förutsättning för oss socialdemokrater är att det
nya systemet verkligen ska ge landskapet mera kapital för att vi ska kunna garantera en bra välfärd.
Vi har också skapat ett fastighetsverk som nu synliggör landskapets förmögenhetsmassa på cirka 180 miljoner euro och då är inte allt med. År 2017 är
det tänkt att ÅHS fastigheter samt andra delar av trafikområdet ska med i
fastighetsverket. Det kommer verkligen att synliggöra den totala förmögenhetsmassan. Det här öppnar också möjligheten att uppta lån i och med att vi
har en förmögenhetsmassa som borgar.
Fru talman! Landskapets ekonomi måste ses som en helhet där hela Åland
är med. Vi har näringslivet som är starkt och solitt. Vi har kommunerna, vi
har tredje sektorn, vi har PAF som idag är mycket starkt, vi har klumpsumman och vi har pensionsfonden.
Ett Åland som mår bra kräver också gott ledarskap. Det är viktigt att notera att i den här budgeten lyfter man också fram ledarskap. Jag hoppas att
den kommande regeringen kommer att jobba mycket med ledarskap och även
ha en human människosyn.
Fru talman! Jag är bekymrad över det samhällsklimat som den här ekonomisk-politiska debatten ger. Samhällsklimatet är ganska inskränkt. I kombination med flyktingmottagningen ser man att debatten blir ganska hård och
vass. I Finland tolkar man nu Dublinföredraget som så att man kan stänga
sina gränser. Däremot anser vi socialdemokrater att vi har en skyldighet att ta
emot asylsökanden enligt de FN-avtal som också ålänningarna har varit med
och skrivit under.
Vi får ofta höra att den offentliga sektorn är för stor i relation till vår BNP.
Vi moraliserar och säger att vi lämnar en stor skuldbörda till våra barn och
barnbarn. De här uttrycken hör vi ofta också i den här salen och i våra fullmäktige. Här behöver vi analysera problematiken på ett djupare plan. Redan
på 1930-talet var keyneismen centrala insikt att det som en privatekonomisk
dygd är en nationalekonomisk katastrof. Alltså 80 år senare har vi politiker
frånsett det som inom nationalekonomi är allmänt accepterat.

Fru talman! Vi talar ofta om tjänstemannastyre, det har vi också fått höra i
den här debatten. Vi får tjänstemannastyre när man för det här ekonomiskpolitiska resonemanget, exempel på det är arbetet med den nya självstyrelselagen och det ekonomiska system som vi försöker diskutera. Den svåraste
motparten som kommittén har är kanske inte politikerna utan finansministeriet i Finland, för de börjar ta en egen roll i den här diskussionen. Mot denna
bakgrund önskar socialdemokraterna därför att finans- och näringsutskottet
hör professor Markus Jäntti vid Helsingfors universitet kring den här analysen för att kunna få en vinkling och en ny syn på budgeten. Tack.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Tack, ltl Kemetter för ett intressant anförande. Budskapet igår till förvaltningen var att blod, svett och tårar väntar den närmaste tiden. Nu
fick vi höra att det är kostnadspress på ÅHS och att det kan bli svårt att
hålla nuvarande kostym på vården.
För den nu avgående regeringen och i den här budgeten har vi vården
som prioritet nummer ett. Är det så att lagtinget och ålänningarna kan
förvänta sig stora nedskärningar och försämringar inom vården på
Åland? Är det detta som ska rädda ekonomin?
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Tack vicelantrådet, för socialdemokraterna är ÅHS en
oerhört viktig organisation och central i vår politik. Däremot har vi tuffa
ekonomiska tider framöver. Den nya regeringen har svåra diskussioner
för att vi ska klara oss fram till 2022. Därför öppnar jag upp, åtminstone
för mig personligen eftersom jag inte har tagit upp detta gruppen ännu,
att jag inte är främmande för att temporärt låna för att garantera välfärden åtminstone på ÅHS.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Tack för det klargörandet. Jag blev orolig när jag hörde om nuvarande
kostym, för i praktiken skulle det innebära att man gör nedskärningar
och planerar att ta bort verksamheter inom ÅHS eller annars försämra
servicen. Men ltl Kemetter är tydligen beredd att låna för att upprätthålla och prioritera vården. Hoppas att det också är hela majoritetens
syn.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Jag tycker att det är olyckligt att vicelantrådet sätter
ord i min mun. Vi har den geriatriska kliniken och vi är helt klart beredda att slutföra det projektet.
Man behöver absolut se över strukturomvandlingar och ha diskussioner för att kunna hitta passlig kostym även för ÅHS. Det är inte okej
att våra verksamheter ökar i kostnader hela tiden.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom

Tack, fru talman! Jag ska börja med några småsaker först.
Jag är lite fundersam över fastighetsverket och hyrorna. På den ena platsen ser jag att internhyrorna redogörs i tabellen och på nästa plats finns de
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inte med, men då skrivs det i texten att det finns internhyror men inte uppgifter på summorna. Det här borde finansutskottet fundera på. Jag efterlyser en
bättring att redogörelsen förekommer på alla platser.
En annan liten sak gäller främjande av fiskerinäringen. På sidan 61 i detaljmotiveringen skrivs att fiskerinäringen ska vara konkurrenskraftig, ekonomiskt lönsam och sedan nämns bl.a. insatser för kunskap om de kustnära
fiskbeståndens tillstånd. Bra så, men rapporteringsrutinerna är inte tidsenliga.
Att skicka ut häften med sidor för rapportering av alla årets månader är ett
ålderdomligt sätt att ta in statistik och borde absolut moderniseras. Årsrapporteringen för yrkes- och binäringsfisket är det på tiden att kan göras digitalt. Det har jag efterlyst tidigare, men det tycks inte gå så fortsättningen. Här
kan det också bli en bättring.
Under allmän motivering på sidan 30, infrastruktur och transportpolitik,
finns en tabell med driftsinbesparingar införda där jämförelser uttrycks i procent. Det är nödvändigt att utskottet synar siffrorna så att det blir säkerställt
att jämförelsen är gjord med det sista kvartalet som färjorna trafikerat med
landskapets besättning och inte härrör till några ålderdomliga sifferjämförelser som inte är relevanta. Här kan man se över de siffrorna.
De omläggningar av färjetrafiken som gjordes under föregående mandatperiod efterlyser jag att man utvärderar lite, så att man för framtiden vet om
dubbla färjor Hummelvik-Torsholma har varit kostnadseffektivt? Har uppdelningen av södra linjen varit kostnadseffektiv när man har delat upp den i
två pass? Det skulle behöva utvärderas. Den utvärderingen kan jag också beställa.
Bland bro- och hamninvesteringar nämns ett nytt färjeläge vid lilla Hummelholm och det föreslås att 4 miljoner avsätts för det projektet. Innan mera
resurser läggs på detta projekt är det nödvändigt med den utvärdering jag
nämnt om hur trafiken fungerat. Då vet vi om behovet är stort eller litet.
Sedan kommer jag till kortrutten som kanske många har väntat att jag
skulle ta upp här. Jag har under förgående mandatperiod talat för att arbetet
med kortrutten uppdelas så att man arbetar med delprojekten enligt en prioriteringsordning det som återbetalas snabbast verkställs först osv. Arbetet
har visserligen gått framåt men det är i ett långsamt tempo.
När jag läser budgetboken för år 2016 ser jag att fem projekt räknas upp.
Visst kan man räkna upp projekten, men man ska inte jobba med samma fem
projekt samma år när man redan har hört här tidigare under debatten att infrastrukturavdelningen har bekymmer med tillräckligt med personal.
Miljökonsekvensarbetet har visserligen gått framåt. Nu behövs beslut om
prioriteringarna, vägplaner och byggstart för dem.
Att splittra resurserna på allt för många projekt samtidigt leder till att det
tar längre tid innan vi kommer till byggstart och det tar längre tid innan vi
når de nödvändiga inbesparingar i driftskostnaderna som behövs.
Ltl Toivonen sade under måndagens debatt att om alla lagtingsledamöter
bidrar med en miljon var så uppnår vi sparkravet. Mitt bidrag är: Bygg fortast
möjligt för trafiken östra Föglö till Kökar då sparas betydligt över miljonen i
driftsbudgeten per år.
Infrastrukturavdelningen kapitel 700 sidan 63 skrivs om flera utvecklingsinsatser. Flera av insatserna som nämns är enligt min mening i behov av
en grundlig utvärdering av hur effektivt eller ineffektivt har det fungerat tidi-

gare både ur ett brukar- och även ekonomiskt perspektiv, samt med ett regionalpolitiskt öga. Detta gäller skärgårdstrafikens avgifter och då speciellt
lastbilsavgifter som drabbar skärgården extra hårt då skärgårdsföretagen ska
konkurrera på en gemensam marknad med alla andra företag som redan har
fördel av mera central lokalisering. Det gäller också beställningstrafik, bokningsregler och avbokning.
Talman! Jag emotser att utskottet tittar på detta. Tack.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Jag vill komma med ett förtydligande vad gäller kostnaderna
för väghållningen, moment 9760 i budgeten på sidan 162. De 4 miljonerna som finns upptagna där är avsedda för Karlbybron, de är avsedda
för utbyte av bron vid Fiskekroken och de är avsedda för den färjklaff till
lilla Hummelholm som behöver sättas på plats så att de stora fartygen
inte behöver byta sina vilotider och flytta sig när den lilla lokala färjan
kommer. Så det är en ren inbesparing.
Vad sedan gäller kortrutten så delar jag inte riktigt Torsten Sundbloms analys. Vi har gjort det misstaget en gång förut; vi satte alla ägg i
samma korg. Vi skulle bygga en tunnel till Föglö. Det hände ingenting på
tio år. Nu har vi istället flera olika projekt på gång så att någonting blir
förverkligat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Det blev två svar på en gång. Det var bra det. Det
första svaret tackar jag för. Jag fick inte klart för mig hur det var. När jag
såg dessa 4 miljoner så tyckte att det var en stor summa så nu har fått
svar på det. Det tackar jag för.
Det andra när det gäller alla ägg i samma korg, ja, nu har vi många
korgar med ett ägg i varje, men vi har också miljökonsekvensbedömningar som är klara. Jag väntar på vägplanen som är under arbete. Frågan är om man i de här sammanhangen inte borde ta in totalentreprenad om det är svårt inom avdelningen att göra arbetet.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Vad gäller vägplanen så utgår jag ifrån att det är östra Föglö
som ltl Torsten Sundblom avser. Den första delen av vägplanen är påbörjad, men den andra delen låter sig svårligen påbörjas före man vet
var färjfästet på östra Föglö ska placeras. Det vore intressant att veta hur
liberalerna och ltl Torsten Sundblom ser på detta. Var på östra Föglö ska
färjfästet placeras?
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Det var just därför som jag sade prioriteringsbeslut för
att man ska tala om var man satsar. Jag känner till att vägplanen har
gått sakta. I min värld borde man få en vägplan klar på lite kortare tid.
Den inbesparing som jag lovade ltl Toivonen tar längre tid innan vi
får början på den.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Jag uppfattade att ltl Torsten Sundblom talade för att östra
Föglö ska ha prioritet nummer ett för att förverkligas. Det har det också
varit i min värld av ekonomiska orsaker.
Speciellt under valrörelsen så stod det allt klarare för mig att Kökar
och den delen av skärgården, de som är beroende och ska utnyttja den
trafiken, att de egentligen är helt emot det. Jag uppfattade också att det
finns en opinion på Föglö som är emot att man först bygger östra Föglö
och skapar en kösituation på Föglö som både drabbar kökarborna och
föglöborna. Det skulle vara mera logiskt att man faktiskt förbättrar förbindelsen mellan Föglö och fasta Åland först så att man får den trafiken
att löpa. Då skulle man få logistiken att fungera på ett mycket bättre
sätt. Jag hoppas att man funderar allvarligt på detta i de kommande regeringsförhandlingarna, för det skulle vara mera logiskt sätt att hantera
helheten på.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Ja, helheten måste vi se på. Det här bör komma som
hand i handske efter varandra. Det gör det.
Vi hade ett kommunalt möte här för en vecka sedan i Föglö, där både
Sottunga och Kökar var med. Beroende på vem man pratar med, men
jag lutar mig mot de ledande inom kommunen och båda stöder att det
byggs ut, även västra Föglö men också östra Föglö, både efter varandra,
hand i handske. Det är det som vi behöver. Då blir driftsinbesparingar
ännu större än vad jag sade tidigare i anförande. Det växer ju så klart.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Jag uppfattade att det finns olika uppfattningar om var på
östra Föglö man ska anlägga den här hamnen. Jag misstänker att den
processen kommer att ta en viss tid. Tycker inte ltl Sundblom att det
skulle vara mera logiskt att man börjar från fasta Åland och förbättrar
successivt? Då får man en bättre logistik för alla inblandade parter. Annars är det risk att man skapar en kö och ett stort missnöje både för kökarsborna men också för föglöborna när man står fast i Degerby och inte
kommer vidare. Eller tänker man förstärka trafiken mellan Föglö och
fasta Åland? Det är också ett sätt att hantera situationen förstås.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Varför jag pratade så varmt för att börja österifrån beror på att då kan man heller inte sluta. Det kan inte bli ett projekt som
står stilla i tio år, utan då måste man ständigt fortsätta och det är där
som inbesparingarna finns.
Jag sätter ingen prestige i var vi börjar, men jag vill ha grävmaskiner
att arbeta. Jag tänker inte säga på vilken plats, för först ska beslut tas på
var vi satsar. Jag vet nog var; det förmånligaste, och vicelantrådet vet
säkert också vad jag brukar anse om den frågan.
Men, som sagt, vi ska vara försiktiga med att köra över folk så att vi
inte får besvär på halsen. Vi ska försöka gå fram där vi kan komma fram
och då finns det bara ett alternativ kvar.

Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Jörgen Pettersson

Talman! Lika som vi gjorde för fyra år sedan står vi nu här igen och debatterar en budget som snart ska göras om för att bättre återspegla en ny regering.
Det är inte bara konstigt utan svårförklarligt och något vi därför borde förändra. Sett över tid handlar det om var fjärde budget som man inte riktigt
kan ta på allvar och som tjänstemännen och avdelningarna som ska utföra
jobbet får svårt att förhålla sig till. Det är allvarligt i tider när utgifterna ökar
och intäkterna minskar och behovet av stabilitet och beslutsamhet är stort.
Jag tycker det mot den bakgrunden är dags att göra något åt situationen
och flytta lagtings- och kommunalvalen till våren istället för hösten. Budgetinstrumentet är för viktigt för att var fjärde förslag ska tillåtas vara vingklippt.
Det finns säkert många förklaringar till varför det är som det är, men jag
tycker omsorgen om budgeten borde väga tyngre än att vi alltid har gjort så
här. Förslagsvis kunde nästa lagtings- och kommunalval förläggas till februari
eller mars år 2020 istället för oktober 2019.
För fyra år sedan hade vi en liknande situation där finans- och näringsutskottet fick en budget i famnen som gjordes om våren 2012 i den så kallade
omställningsbudgeten. I samband med den noterade jag från denna talarstol
att det långsiktiga underskottet kunde uppgå till 20 miljoner euro, ungefär
som idag beroende på vilka investeringar som vi går in för att genomföra. Då
var den finländska ekonomin på väg att krympa kraftigt vilket i sin tur fick
konsekvenser för Åland. I takt med att landets skattekraft minskade blev utmaningarna för Åland större. Idag har vi samma läge, våra intäkter kommer
från Finland men våra utgifter uppstår på Åland.
Om jag skulle drista mig till att dela några tankar kring den fortsatta behandlingen av budgeten i finans- och näringsutskottet är det att aldrig
glömma bort framtiden. Jag har alltid sett det som lagtingets allra viktigaste
uppgift att varje dag gjuta mod och entusiasm i medborgarna i allmänhet och
företagarna i synnerhet, för hur man än vänder på frågorna är det där som
allting börjar och slutar; med skatteintäkterna och med entreprenörerna och
exporten till omvärlden.
Dagens budget är, tack vare reformerna på finansavdelningen, mycket enklare att tränga in i än fallet var när denna regering tillträdde. Tack vare nytt
redovisnings- och budgetsystem är siffrorna idag mer transparenta. Ni har
alla möjligheter, ni har verktygen och ni har ett viktigt arbete framför er.
När det gäller tiderna som kommer finns det några frågor jag tycker är särskilt viktiga att lyfta och hantera hela Åland till fromma. Det handlar om att
göra Åland intressant och besöksvänligt.
Jag börjar gärna med Pommern, vår kanske viktigaste symbol och ett
minne över hur vår välfärd skapats. Mariehamns stad har fattat beslut om en
torrdocka, eller i varje fall en utredning om en sådan, och ett besökscentrum
som har potential att bli en av turist-Ålands viktigaste attraktioner. Satsningen kräver kraftfull finansiering från landskapsregeringens sida och jag vill
försäkra mig om att de medel som idag nämns i budgeten, cirka 5 miljoner
euro, är tillräckliga för att finansiera det liggande förslaget från Mariehamn.
Detta är en praktisk och enkel fråga för finans- och näringsutskottet att dyka
in i och värma upp med.
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En annan fråga som stärker Ålandsbilden är historien om Bomarsund som
vi borde lyfta ännu starkare än vad som varit fallet hittills. Som nybliven lagtingsledamot kände jag mig för fyra år sedan tvungen att säga nej till det planerade och redan då tyvärr gammalmodigt planerade besökscentret på området. Sedan dess har mycket hänt och möjligheterna är större, inte minst när
det gäller att digitalt kapitalisera på historien. Det har blivit dags för action.
Vi har inte så många riktigt starka berättelser om Åland och måste efter bästa
förmåga ta vara på dem som finns. Bomarsund är en historia som rätt hanterat kan nå långt utanför våra närmarknader och locka historiskt intresserade
besökare. Det är exportintäkter på riktigt. Jag noterar att landskapsregeringen avser ta fram ett förnyat förslag på hur ett besökscentrum kunde skapas
för Bomarsunds fästningsområde. Jag skulle gärna vilja höra mer om de planerna och hoppas utskottet delar min nyfikenhet.
Om det är något jag möjligen saknar i det liggande budgetförslaget är det
den övergripande idén kring marknadsföringen av Åland. Det är inte Visit
Ålands fel, där finns gott om visioner och vilja som behöver finansiering hela
Åland till nytta. Hittills har pengarna tilldelats organisationen på någon slags
år för år bas, med ibland fleråriga avtal. Jag tycker utskottet med tanke på
den väntande omställningsbudgeten borde fördjupa sig i möjligheterna att
långsiktigt garantera finansieringen av Visit Åland. Destinationsmarknadsföring är långsiktiga projekt som kräver stabilitet och mod att våga satsa på det
oväntade och till och med ta risker. Lever man från hand till mun är riskvilligheten antagligen ganska låg och visionerna blir kanske inte lika djärva.
På tal om riskvillighet vill jag avsluta med några ord om vrakchampagnen
som dansade en sommar eller två men idag drabbats av sotdöd, i varje fall när
det gäller den offentliga hanteringen. Åtminstone hittar jag ingenting i budgeten om denna skatt. På den privata sidan har det så kallade vrakölet lett till
affärer, utveckling och snackisar som flyger över hela världen. Världens hittills dyraste champagne, däremot, ligger i något lager och gör ingen glad. Det
tycker jag är utomordentligt sorgligt. Ingen enskild åländsk händelse har på
senare tid rönt lika stor uppmärksamhet som vrakfyndet år 2010. Sedan dök
förvaltningsmässiga utmaningar upp vilket skapade kramp i regeringen. Det
är dags att hantera detta och använda vår historiska skatt för framtida fördelar. Vi är ålänningar och borde göra som ålänningar alltid gjort – utmana och
överraska! Framgång når man som bekant genom att misslyckas utan att förlora viljan att försöka igen.
Avslutningsvis vill jag påminna finans- och näringsutskottet att ert arbete
handlar om att såväl gnälla som jubla vilket gör verkligheten komplicerad. I
rollen som finansutskott ska man räkna, snåla, grymta och ibland vara den
våta filt över samhällsdebatten och kräva stenhårda inbesparingar som är
viktiga men inte framåtriktat.
Än viktigare är att minnas rollen som näringsutskott där privat företagsamhet ska applåderas, inspireras och ges förutsättningar för utan deras arbete har vi inga skatter att fördela.
Om detta kan jag prata ty jag har suttit där och det är inte lätt att både vara
försiktig och offensiv samtidigt men lagtinget har nu bestämt att vi ska fortsätta göra så varför jag bara vill påminna utskottsmedlemmarna att vad ni
gör, glöm inte bort att se ljust på tillvaron. Det förtjänar ålänningarna.

För övrigt anser jag att lagtinget ska arbeta i den gamla naturbruksskolan
under den renovering som inleds nästa år. Jag kan inte heller hitta något om
detta i budgetförslaget. Tack.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag vill ge mitt stöd till tanken om att flytta lagtingsvalet så
att vi skulle slippa systemfelet med att var fjärde budget bereds av en
avgående landskapsregering som inte kommer att ansvara för förverkligandet en enda dag.
Utgående ifrån det här anförandet så tycker jag att finans- och näringsutskottet verkligen skulle fördjupa sig i den här saken ordentligt.
Om det finns en majoritet för detta så kan finans- och näringsutskottet
ge ett ordentligt uppdrag till den blivande landskapsregeringen att så
småningom komma med ett lagförslag i den här riktningen.
Var fjärde budget, 25 procent av budgeterna, innehåller ett av de mest
kostnadsdrivande systemfel som vi har i hela vårt långsiktiga budgeteringssystem och vårt ekonomiska system. Vi behöver komma bort
ifrån det.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, talman! Tack ltl Perämaa för det stödet. Det här är något som vi
har diskuterat mellan skål och vägg under lång tid. Det kanske börjar bli
dags att göra något åt det. Jag har försökt se tillbaka i historien vad som
kunde ha varit skälet till att det har blivit som det har blivit. Det kan
möjligen vara att man inte vill att lagtingsvalet ska kollidera med riksdagsvalet och för detta finns det nog självstyrelsepolitiska argument för.
Men genom att flytta framåt och förlänga den här mandatperioden med
några månader så skulle man kunna undvika det och istället ha valet
året efter riksdagsvalet. Det vore även på andra sätt bra för då skulle
man inte ha dessa utdragna valår som handlar om allt möjligt och som
ställer stora krav på annars små organisationer. Tack för det!
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Förslaget var bra till den delen också, vi ska inte ha lagtingsval samma år som vi har ett riksdagsval. Då finns det en risk att lagtingsvalet på något sätt hamnar i skymundan och så vill jag åtminstone
inte ha det.
Orsaken till att jag står här och säger att finans- och näringsutskottet
borde ge en beställning på en revidering av lagstiftningen beror på att
tidpunkten av lagtingsvalet verkligen är en sak som lagtinget ska bestämma om. Det är inte en sak för regeringen. Jag tror att det här blir
allra bäst om lagtinget, via finans- och näringsutskottet, kan ge ett tydligt besked i frågan.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, talman! Jag förenar mig i ltl Perämaas beställning till finans- och
näringsutskottet. Jag vill också passa på att önska ltl Perämaa lycka till i
det nya värvet som blivande finansminister. För er andra i regeringen
går jag i god för vad han kan, för han har haft fyra år av väldigt bra träning bakom sig.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl John Holmberg, replik

Tack, fru talman! Tack ltl Pettersson, det är roligt att höra att Pettersson
brinner för entreprenörskap och turism. Mycket av det man vill göra
kostar tråkigt nog mycket pengar. Jag tänker på Pommern och besökscentrumet.
Har ltl Pettersson idéer som man skulle kunna förverkliga med befintliga medel, med det som vi redan har? Jag tänker t.ex. på evenemangsturismen. När det gäller att locka fler människor till Åland är
evenemangsturismen jättebra. Jag tänker speciellt på idrottsturismen
där vi fyller hotellrum och stugor under helger även under lågsäsong. Är
det någonting som vi kan bli bättre på genom att använda de resurser vi
redan har?
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, talman! Tack för en bra fråga ltl Holmberg. Ja, jag är en varm vän
av att man ska bli bättre på det man redan är bra på. Idrottsturismen är
idag den enskilt viktigaste hotellfyllaren på Åland. Tack vare fotbollen
som är störst av dem alla så kommer tusentals och åter tusentals människor hit för att utöva sin idrott. Detta borde vi lyfta fram ytterligare och
även locka andra idrottare. Jag tror nämligen att idrottsturismen är det
som vi borde satsa allra mest på. Särskilt mot bakgrund av att det inte
finns något lika begränsat område i vår närhet eller ens i Norden, frågan
är om det finns i världen för jag har sett ganska många liknande öar som
vår, som har idrottsanläggningar ens i närheten av dem som vi har.
Detta tack vare att vi har haft PAF finansiering genom åren.
Ltl John Holmberg, replik

Tack, fru talman! Tack ltl Pettersson, det gläder mig att höra. Jag är helt
övertygad om att vi tillsammans kommer att kunna göra Åland ännu
bättre. Det verkar finnas en samsyn i de här frågorna.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Det är onödigt att upprepa det som förekom i det tidigare replikskiftet mellan ltl Mats Perämaa och ltl Pettersson.
Jag stöder det, men det är min personliga åsikt för vi har inte diskuterat att flytta lagtingsvalet och kommunalvalet. Vi har inte ett bra system
idag när vi pratar om en budget som vi vet att kommer att förändras om
en, två eller tre månader.
Jag vill ytterligare tacka för att vi har så mycket delade åsikter idag
när det gäller ltl Petterssons anförande om Pommerns torrdocka och Visit Ålands långsiktiga avtal om finansiering. Det är viktigt. Om vi ska
kunna få en hållbar utveckling av turismen på Åland så måste vi ha långsiktiga avtal. Samt det sista, men nästan det viktigaste, att lagtinget flyttade ut till naturbruksskolan.

Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, talman! Tack för de värmande orden, ltl Eklund. Vi har pratat
mycket om turismen och hur man kan göra det bättre under de år som
har gått.
Vi har också hanterat ett hållbarhetsmeddelande med väldigt stor
kraft. Där måste vi, förutom de fyra så kallade bärande delarna, alltid
hålla ögonen på tillväxten, eftersom tillväxten tjänar pengar och gör det
möjligt att vi har något att fördela.
Om man för en hållbarhetstänket även i vår egen organisation så är
Visit Åland ett bra exempel. Är man ute efter hållbarhet på riktigt så
måste man erbjuda långsiktighet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Tack för de vägledsorden, om man får kalla dem för
det.
Jag sitter i finans- och näringsutskottet och Pettersson är den föregående ordföranden i finans- och näringsutskottet.
Jag blev lite nyfiken på och hoppade till lite när ltl Pettersson nämnde
att han nu är positiv till Bomarsunds besökscenter, vilket jag tycker att
är bra. Det är en satsning på landsbygden och turismen.
Jag måste leta upp betänkandet från 2012 års budget. Ltl Pettersson
nämnde att de avslog en motion om besökscentret. Varför har Pettersson ändrat sig idag jämfört med tidigare? Är det förutsättningarna för
centret som har ändrats, borde man prioritera om eller vad beror det på
att ltl Pettersson har ändrat sig och nu är för besökscentret? Det borde
man ta med i själva behandlingen i utskottet.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, talman! Som svar till ltl Göte Winé så är det nog är rättvist att säga
att besökscentret i Bomarsund har hängt med i finans- och näringsutskottet under alla dessa fyra år.
När den nya regeringen tillträdde 2011 och gjorde omställningsbudgeten 2012 så fanns där ett förslag på ett besökscentrum som i varje fall i
min värld uppfattades som ganska gammalmodigt tänkt. Man tänkte
byggnader istället för innehåll. Egentligen är jag ganska glad för att man
aldrig ansåg sig ha råd att bygga centret och istället har man förfinat och
förädlat tanken kring vad man egentligen vill göra.
Den digitala revolution, som faktiskt har ägt rum i turismbranschen
under de senaste handfulla åren, det är inte mera än det som handlar
om, gör att det finns oerhört många flera möjligheter idag. Jag tror att
tiden börjar bli mogen.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Jag håller med ltl Pettersson. Det har hänt mycket
inom den digitala världen. När man ser på nätet, följer upp och ser vad
som har hänt i den digitala världen ser man att det händer mycket. Man
bör ta detta i beaktande när man funderar att gå vidare med ett eventuellt besökscenter i Bomarsund. Det är dagens melodi och vi behöver
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följa med på den dansen. Jag är enig med ltl Pettersson. Om vi kan se de
ekonomiska möjligheterna så tror att turismen på landsbygden är ett bra
ändamål att satsa på.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, talman! Det torde nog vara ganska klart i dagens läge att det som
lockar en besökare till en destination som t.ex. Åland är nog inte byggnaderna som finns där, utan det är innehållet som man kan erbjuda i
upplevelsen. Folk ska komma hit, de ska få lära sig något som de inte
visste tidigare och de ska åka hem och berätta vad som hände på Åland.
Det är vad vi behöver bygga i vårt varumärke. Vi behöver säga till folk
som kommer hit: ”När ni återvänder så vet ni mera än när ni kom. Ni
kommer hem lite klokare än vad ni var när ni for.” Det borde vara vår
målsättning i allt som vi gör. Vi ska göra folk lite klokare och se till att de
har roligt samtidigt.
Bomarsunds historia är faktiskt sådan att den lockar folk från Ryssland, England och från Frankrike om vi hittar rätt ton i den kommunikationen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

Tack, talman! Även jag är glad att ltl Pettersson lyfte det samma som jag
precis just gjorde mitt anförande; vikten av att vi verkligen på riktigt
börja tänka på att flytta lagtingsvalet till våren. Jag tror att det är dags
nu.
Ledamoten lyfte även flera andra saker som jag kan skriva under på
direkt. Jag anser också att naturbruksskolan är det enda alternativet för
lagtinget. Vi pratar om att se om och använda våra resurser på rätt sätt.
Det här är verkligen ett sätt att visa att vi också tänker så.
Ledamoten lyfte även upp vikten av att utskottet verkligen tänker på
att det är ett näringsutskott och inte bara ett finansutskott och det tackar jag väldigt mycket för.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, talman! Jag märker i debatterna även i denna sal att man allt som
oftast pratar om finansutskottet. Det är rätt på sitt sätt, men det är mest
fel för det finns inget finansutskott längre.
Det här lagtinget bestämde sig för att göra sig kvitt finansutskottet för
fyra år sedan. Sedan dess har vi ett finans- och näringsutskott och skillnaden är milsvid. Som finansutskott har du väldigt enkelt att koncentrera dig på att se till att pengarna räcker till. Som näringsutskott är det
din skyldighet att se till att det finns förutsättningar för näringarna att
skaffa in dessa pengar som finansutskottet ska hantera. Den här frågan
har varit uppe till viss debatt och den var föremål för en översyn så sent
som senaste år. Men det här lagtinget beslöt att så här ska det vara, sådan är tillvaron nu och det har vi att förhålla oss till. Men det ställer till
det för dem som sitter i detta kombinerade finans- och näringsutskott,
för man måste göra två saker samtidigt.

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

Tack, talman! Ltl Pettersson och jag som har suttit i finansutskottet under den senaste perioden har diskuterat det här väldigt ofta. Finans- och
näringsutskottet får både gasa och bromsa på samma gång, vilket är totalt omöjligt. Det kommer att bli ännu mera utmaning nu tror jag eftersom finanserna är kärvare och vi har stora utmaningar som vi alla
står inför. Jag är väldigt glad att detta lyfts nu.
Jag tror, precis som ltl Pettersson, att vi måste använda vår champagne, vi måste marknadsföra våra fina skatter vi har på Åland och locka
till oss alla som tycker att Ålands historia är spännande.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, talman! Jag ska försöka sammanfatta det som hittills har sagts. Vi
kan med högsta sannolikhet snart flytta till naturbruksskolan och ägna
våra dagar åt att sitta i plenum där i naturskön miljö, och under invigningsdagen få skåla i den vrakchampagnen som det är dags att börja använda.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Lagtingets diskussion om budgeten avbryts här för en kort lunchrast. Vi återkommer
klockan 12.30.
Talmannen
Plenum fortsätter.
Ltl Nina Fellman

Fru talman! Bästa kolleger, det är med stor stolthet och ödmjukhet jag står
här idag, i en demokratisk församling, i en liten minoritet i en avlägsen periferi. Det här rummet och det som görs här, representerar bland det vackraste
jag vet. Det känns passande att börja sin karriär mede att säga det nu.
Helt naturligt fokuserar det liggande budgetförslaget på det som rör just
oss, våra vägar, våra byggnader och skolor och vår vård.
Jag vill ändå lyfta blicken mot omvärlden, mot det som faktiskt påverkar
oss mer än det mesta vi kan fatta beslut om i denna sal, och hur vi kan förhålla oss till det som händer omkring oss. Jag menar att det är helt avgörande
för hur vi ska lyckas i våra åländska strävanden, att uppfylla de budgetmål
som finns.
Vår ekonomi är beroende av ekonomin i Kina, av oljepriser, av hur mycket
vapen militärindustrin säljer till de krigförande länderna i Mellanöstern.
Den rådande katastrofala situationen i världen är vi delaktiga i. Vi kanske
kan påstå, någon av oss, att andra människor, i andra länder, är mer benägna
till våld eller till brott eller till lathet eller att deras sätt att älska och sjunga
och leva är så främmande för oss att det är bäst att de håller sig där borta.
Det är att blunda för verkligheten. De senaste dagarnas, veckornas, månadernas och årens händelser har visat, med all önskvärd tydlighet, att inte ens
världens rikaste och starkaste länder kan skydda sig mot det besinningslösa,
urskiljningslösa våldet. Vi blir inte trygga för att vi håller desperata människor från våra gränser, och om vi gör så är det de riktiga offren vi straffar.
Styrkan i den globala förändring som pågår är så stark, att det är som att
dämma upp en vårflod med stickor och pinnar.
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Så, hur ska vi gå framåt? Vad kan vi på Åland göra, vi som bara är en liten
fläck på världskartan?
Vi måste komma ihåg att riktig fred inte är avsaknaden av krig. Sådan fred
har vi haft, vi har haft diktatorer på rad i mellanöstern bl.a. i Rumänien under
Ceausescu. Resultatet av den typen av fred ser vi idag.
Riktig fred är positiv. Riktig fred är rättvisa och global balans, och där har
vi på Åland också en roll. I en riktig fred har alla människor en chans oberoende var de kommer ifrån.
Lika väl som vi på Åland har ansvar för varandra, Mariehamn för Saltvik,
Eckerö för Lumparland och Sund för Kumlinge, lika väl har vi ålänningar
som delar av den globala gemenskapen ansvar för varandra. Vi måste göra
oss mer beroende av andra, för då blir de också beroende av oss.
Den pågående flyktingkatastrofen kan man välja att se som något negativt.
Men det kan också vara vår chans, vår möjlighet att bli delaktiga i den våg av
människokärlek som sveper över Europa och världen, parallellt med de rasistiska och isolationistiska krafterna. I den rörelsen ligger en fantastisk
energi, en framtidstro, ett hopp. Där ligger nya brunögda bebisar och väntar
att bli födda på Åland och vara ålänningar på ett nytt sätt.
Eftersom en flodvåg inte kan dämmas upp med murar, ska vi på Åland avleda en bäck som minskar på trycket någon annanstans, och som kan bevattna och ge liv åt vårt samhälle.
Vill vi se ett framtida, välmående Åland, då ska vi öppna för nya ålänningar
och samtidigt vara med och bygga global trygghet med det enda som fungerar; kärlek och solidaritet. Det är den smarta vägen. Tack.
Ltl Ingrid Johansson, replik

Tack, talman! Jag vill tacka Nina Fellman för ett väldigt insiktsfullt anförande där hon visar på att vi är en del av världen och världen är en del
av oss.
Jag vill också stöda ledamoten i tankarna att all inflyttning till Åland
är bra inflyttning.
Jag ser också med hoppfulla ögon på de kommande nya upphandlingskriterierna där man också kan väga in sociala aspekter, vilka säkert
kommer att bli centrala i den kommande integrationspolitiken.
Ltl Nina Fellman, replik

Tack ltl Ingrid Johansson.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Ingrid Johansson

Talman! Jag vill fortsätta där ltl Fellman slutade och tala om hållbarhet.
Hållbarhet är idag något av ett modeord och känns kanske för många lite
oklart vad det innebär. För mig är det ytterst konkret begrepp.
Jag vill först konstatera att miljömässig, kulturell eller social hållbarhet
inte på något sätt behöver vara motpoler till ekonomisk hållbarhet. Tvärtom,
en hållbar ekonomi kräver ekologisk och social hållbarhet. Men det betyder
inte att vi kan bortse från den ekonomiska hållbarheten. Allt hänger ihop.
Jag ser därför med stor oro på uttagen från PAF, de stora investeringsbehoven och det negativa årsbidraget. Om inte ekonomin är i skick kommer vi

inte att ha råd att arbeta förebyggande och hållbart. Däremot är jag glad och
tacksam över att hållbarheten i mångt och mycket integrerats i budgeten som
helhet.
Under kapitlet miljö i budget 2016 kan vi se att det finns målsättningar om
att bevara miljön och livsbetingelser för människan som en del av naturen.
Naturglädjen, som jag vill tro att är nedärvd i den åländska folksjälen, skapar
en förståelse för miljön och naturen. Adderar vi kunskap till medborgarna så
borgar det för att var och en på Åland idkar miljövård efter bästa förmåga.
När vi människor rör oss i skog och mark förbättras också den psykiska och
den fysiska hälsan. Miljövårdssatsningar skapar alltså både ekologisk och
social hållbarhet.
Vi pratar sällan om den kulturella hållbarheten men jag vill passa på att
betona den. Genom kulturen förstår vi oss själva och det hjälper oss att i sin
tur förstå andra. De åländska kulturmiljöerna bär en stor skatt för att förstå
vem vi ålänningar är. 5000 år gamla keramiska fynd visar hur Åland påverkats från såväl öst som väst. Vi ålänningarna har alltid påverkats av våra seglatser och idag påverkas vi av den allt den allt mindre världen i turismens och
digitaliseringens tidevarv. Det visar att vår kultur inte någonsin varit statisk
och det ger viktiga lärdomar för nutiden; förändring är naturligt, vår kultur
har alltid förändrats vår och förändring är inte farligt. Att synliggöra kulturarvet minskar alltså rädslan för det främmande och banar väg för en god integrationspolitik.
Att arbeta för social hållbarhet minskar mänskligt lidande och är ekonomiskt hållbart. Vi ska arbeta förebyggande med barn och unga för att minska
utanförskapet. Den åldrande befolkningen ställer också krav på förebyggande
åtgärder bland de äldre befolkningsgrupperna.
Styrketräning, en meningsfull fritid och kostinformation för pensionärer
skapar en livskraftig befolkning. I ett hållbart samhälle erkänns varje individ
för den kunskap och den handlingskraft som hen bär med sig.
Det är oerhört viktigt med en aktiv befolkning, dels behöver vi sporra till
ett längre arbetsliv men det obetalda arbetet i samhället är minst lika viktigt.
Mor- och farföräldrar ger många ålänningar i arbete möjlighet att åka på arbetsresor och möjligheter till övertidsarbete. Inte minst inom den tredje sektorn och inom kommunalpolitiken ser vi den enorma kraft som den äldre befolkningen bär med sig.
Men det är också viktigt att vi arbetar för ålänningarna som är i medelåldern. Vi behöver se på hur vi kan minimera missbruk, hur vi kan integrera
arbetslösa i arbetsmarknaden, hur vi kan minska sjukfrånvaron och mer därtill. Jag vill att vi ska arbeta med lösningar som stärker ålänningarna och
ekonomin. Exempel på sådana lösningar är att öka den subjektiva rätten till
sysselsättning, att öka möjligheterna till distansarbete och arbeta förebyggande livet ut. Tack.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det var ett intressant anförande just kring hållbar kultur. En hållbar kulturutveckling innebär alltså respekt för kreativitet och
kulturell mångfald, men den ska också främja växelverkan inom och
mellan olika kulturer. Jag tycker att vi har ett ypperligt exempel på hållbar kultur, Gävle symfoniorkester som besökte Åland under helgen och
samarbetet tillsammans med Ålands musikinstitut.
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Man för också vidare den hållbara kulturen ut till våra ålderdomshem. Trobergshemmet var det första exemplet på detta. Vi här på Åland
skulle kunna vara på framkant och verkligen utnyttja den kunskap och
de otroligt kulturella människor som finns i landskapet.
Ltl Ingrid Johansson, replik

Talman! Jag håller fullkomligt med ltl Kemetter. Kulturen är viktig för
oss ålänningar, den är inte bara viktig för den enskilda individen, den är
också viktigt för näringslivet. Kulturen är framförallt viktig när det gäller
den grundläggande förståelsen för varandra.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Därför är det oerhört viktigt att vi också säkerställer
finansieringen till kulturen. Idag stöder vi kulturen mycket med PAF
pengar. I kommande budgetar behöver vi också säkerställa och kanske
eventuellt öka stöden till en tredje sektorn, men även till professionella
musiker och till kreativa projekt som just Gävle symfoniorkester och
andra stora projekt som är på gång och eventuellt kommer att komma
igång.
Ltl Ingrid Johansson, replik

Talman! Jag tror att det finns all anledning att överlag se över PAF medlen, hur medlen distribueras, till vem och på vilka grunder. I det fallet
håller jag också med ltl Kemetter.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Tack för ett intressant anförande. Jag är också tacksam för
att ltl Johansson indikerade en restriktiv hållning när det gäller användningen av PAF medel. Även om man använder medlen så ska man göra
det restriktivt. Jag hoppas att ledamoten är medveten om att det största
uttaget gjordes under den period som föregick vår period. Den tillträdande finansministern tog vid tidigare mandatperiod beslut om att finansiera den geriatriska kliniken med PAF medel. Det finns orsak att
titta sig lite i spegeln när man är kritisk mot den här budgeten.
Jag tror att det skulle vara väldigt klargörande för oss alla att höra hur
liberalerna ser på användningen av PAF medel? Ska vi skapa en långsiktig uthållighet och inte använda de resurser vi har, för jag ser PAF som
en resurs vi har, då ska vi långsiktigt anpassa oss till de servicenivåer
och volymer som finns i republiken Finland. Det vill inte jag. Jag vill
skapa ett åländskt samhälle där vi själva skapar resurserna.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Ingrid Johansson, replik

Talman! Jag tror att det finns all anledning att se över uttagen från PAF.
Det finns all anledning att ge långsiktiga direktiv till hur man ämnar använda PAF medlen. Det är det viktigaste.

Vi behöver skapa goda förutsättningar för bolaget att utvecklas, där
håller jag helt hållet med vicelantrådet.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Det är bra för då är vi helt överens. Under den här mandatperioden har
PAF medlen vuxit. Per den sista december 2014 hade PAF en kassa som
var 40 miljoner större än när vi tillträdde för fyra år sedan. Vi har verkligen gett PAF goda möjligheter att utvecklas och skapa tillväxt i bolaget.
Jag hoppas också att ni, som nytillträdd regeringskoalition, fortsätter
att ge möjligheter. PAF är faktiskt en av de största resurserna som vi
har. Ska vi kunna ha ett levande kulturliv, ett fantastiskt idrottsliv på
Åland och satsa på miljö och energi på ett sätt som vi inte kan göra enbart med vår avräkning, då måste vi vårda PAF på bästa möjliga sätt. Vi
måste se till att det finns en långsiktig uthållighet där också. Samtidigt
måste man också komma ihåg att man inte ska vara så kritisk mot de
som har börjat använda PAF medel.
Ltl Ingrid Johansson, replik

Talman! Jag menar att det är viktigt att vi i vår ekonomi inte gör oss beroende av ett bolag som kan ha olika resultat år från år och framförallt
när man ser från en mandatperiod till en annan, vilket också har visat
sig.
Som jag tidigare nämnde så är det av största vikt att vi tar långsiktiga
planer för vad PAF medlen ska användas till och vilka förutsättningar
man ska ge till bolaget.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Det är bra att ltl Ingrid Johansson lyfte frågan om
hållbarhet. Det som jag saknade lite i ltl Ingrid Johanssons anförande,
och även generellt i debatten om hållbarhet, är den ekonomiska
aspekten. Ofta lyfter man den miljömässiga aspekten och kanske även
den kulturella och sociala aspekten. Den ekonomiska aspekten saknas
många gånger i debatten.
De flesta företag drivs förstås av vinstmaximering. Det ekonomiska
tänkandet styr och med de miljöförbättrande åtgärderna måste man
också se till att det blir lönsamt. Där har vi ett arbete att göra; att se till
att vi tänker på näringslivets förutsättningar och att vi jobbar med miljöförbättrande åtgärder som också är lönsamma. Att få sådana ”early
wins” är ett steg i att nå mera hållbarhet. I första hand är det viktigt att
fokusera på t.ex. energieffektiviseringar som också ger inbesparingar
och lönsamhet.
Ltl Ingrid Johansson, replik

Talman! Man kan aldrig koppla bort en del när det gäller hållbarhetsaspekten, då brister det. Visst är ekonomin absolut viktig, ekonomin sätter ramarna. Jag tror, lika som ltl Carlsson sade, att man behöver titta
på hur vi kan stöda energieffektiviseringar som sparar pengar till företagen på lång sikt. Det är ett jättebra förslag.
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Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Hela poängen är att vi i första hand borde fokusera på
för att få igång diskussionen om hållbarhet. Jag upplever att debatten
mest handlar om de miljömässiga, kulturella och sociala aspekterna,
medan de ekonomiska aspekterna får stå tillbaka. Jag uppfattar att man
jobbar emot hållbarheten då, den är ändå så pass viktig och det gör att
man får flera med. Får vi hela näringslivet med på tåget så tror att det
här kan gå riktigt bra.
Ltl Ingrid Johansson, replik

Talman! Tidigare såg man ekonomisk hållbarhet som en form av tillväxt
och stängde ramarna ungefär där. I dagsläget pratar man om att man
behöver lyfta in den ekonomiska-sociala hållbarheten. I mitt anförande
nämnde jag t.ex. förebyggande vård för den äldre befolkningen och det
kan exempelvis ge stora kostnadsbesparingar inom ÅHS.
I och med att lagtinget antog omställning Åland 2051 så kan man inte
i dagsläget bortse från de andra parametrarna, menar jag. Vi måste se
allt ur ett helhetsperspektiv hela tiden.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Tage Eriksson

Tack, fru talman! Bästa lagtingsledamöter, jag har egentligen lust att stå här
en stund och känna av atmosfären att stå i ett eget parlament och få hålla ett
anförande. Men med bara sju minuter på sig så ska man inte stå alltför länge
och känna efter. I debatten får vi inte glömma det unika vi har att faktiskt
kunna stå i ett eget parlament och föra debatt. Vi kan ta beslut om hur vi ska
förvalta och förbättra med våra resurser. Vi kan ta beslut som berör många
enskilda människor både direkt och indirekt. Desto mera filosofisk tänkte jag
inte bli i det här sammanhanget.
Nu kommer jag in på det som ni säkert också har förväntat er; lite lantbruk. Lantbrukets förutsättningar bestämdes ganska långt tidigare, redan
under den förra budgeten. Jag tänker på LBU-programmet och avbytarlagstiftningen osv. Nu finns det anslag för detta färdigt, hur det kommer att se ut
i framtiden. Det påverkas, tack och lov, inte så väldigt mycket av bristen på
resurser som vi har nu. I samband med att de besluten togs fick vi samtidigt
ändå känna av att det var kärva ekonomiska tider på gång. Lantbruket känner
nu av nedskärningar i allra högsta grad.
Från producentorganisationens sida så kritiserades LBU-uppgörelsen kraftigt. I samband med detta krävde vi också konsekvensanalyser, både innan
själva beslutet skulle tas, men vi ville också göra analyser, när programmet
väl har kommit igång, angående hur den ekonomiska situationen ser ut.
Därför stöder jag också den motion som Ålands Framtid och obunden
samling har fört fram angående främjande av Ålands livsmedelsproduktion.
Oberoende av hur varmt vi pratar för att vi ska ha närproducerade och ekologiska livsmedel så handlar ändå allt slutligen om frågan om jordbrukarna kan
få en ekonomisk täckning för de insatser och det arbete som de gör. Jag skulle
vilja ha en grundlig omfattande analys av detta och inte bara tänka mjölkproduktionen och köttproduktionen. Vi behöver göra en analys av hela lantbruksnäringen och även om det avbytarsystem som infördes för ett år sedan.

Det står skrivet, i samband med att besluten togs där, att konsekvenserna ska
analyseras. Vad vore lämpligare än att göra det nu samtidigt?
Sedan vill jag förstås att det ska finnas en beredskap att komma med åtgärder ifall det visar sig, vilket jag är mycket säker på att det kommer att göra,
behov av ekonomiskt stöd till jordbruket.
Mycket lämpligt har det diskuterats hållbarhet i flera anföranden här tidigare. Hållbarhetsfrågorna finns i budgeten på flera sätt. Det sades här att det
kan uppfattas som flummigt och det kan säkert många andra med mig också
hålla med om att det kan uppfattas.
Vi har ett jättestort upplysningsarbete framför oss för att få alla med på
hållbarhetståget. Det handlar mycket långt om upplysningsarbete, vilket konstaterades under valkampanjen på Ålands Natur och Miljös möte dit alla lagtingskandidater var inbjudna.
Lantbruket står faktiskt idag ganska långt fram när det gäller att ta tag i
hållbarhetsfrågan efter det att beslutet om omställning Åland togs. Vi har redan nu lämnat in ett förprojekt där hela livsmedelsklustret är med, inte bara
de egentliga lantbruksnäringarna utan även hela fiskeribranschen är med.
Projektet går ut på hur vi skulle kunna skapa ett program för hur en hållbar
livsmedelsproduktion ska se ut. Tyvärr har vi lite problem med finansieringen
för att komma igång på det sättet som vi hade tänkt oss och enligt tidsplanen,
men jag tror att det ska lösa sig med ett litet tilläggsanslag från fiskerifonden.
Vi ser ekonomiska fördelar i att kunna producera hållbara livsmedel. Vi
från Åland kan inte konkurrera med världsmarknad på bulkmarknaden. Vi
måste ha något specifikt som är bättre än vad andra kan producera. Vi vill
inte gå ut och säga att andras produkter är dåliga, men vi vill kunna säga att
vi har något som är lite bättre. Här kommer hållbarhetstänket väldigt bra in i
bilden.
Den hållbarhetsstrategi som landskapet har antagit ger också en unik synlighet i omvärlden bara den väl slår ut.
Något som också är hållbart är byggandet i trä, vilket står mig varmt om
hjärtat. I det finska regeringsprogrammet från i våras står det egentligen bara
en mening om byggandet av trähus. Fritt översatt betyder det att man ska
riva regler som förhindrar/försvårar trähusbyggandet. Mera än så behövs
egentligen inte och detta är något som vi på Åland också måste ta fasta på.
Idag försvårar överrigorösa branschskyddsregler långt byggandet av trähus. Jag tänker framförallt på flervåningshus. Vi har alltid tidigare byggt i trä,
men kanske skrämseln från de stora bränderna i Åbo, Sundsvall och andra
platser har medfört att man har blivit onödigt sträng i regelverket kring byggandet av trähus. Men idag finns det lösningar som skapar ett tryggt byggande även av flervåningshus i trä. Här på Åland vill jag bara nämna PAFs
nybygge som ett otroligt bra exempel på vad man kan åstadkomma i träbyggnation.
Här handlar det också om politiska beslut och hur vi formulerar upphandlingarna vid byggandet. Skriver vi i upphandlingarna att vi vill att det ska
byggas i trä så blir det väldigt enkelt. Det kanske får en ekonomisk konsekvens, men det är detta som vi får vi betala för hållbarheten i så fall. Uttryckligen pratar vi om kolsänkare och vi pratar om ekologiskt hållbart byggande.
Dessutom skapar det mycket sysselsättning.
Jag återkommer till behovet av analyser och konsekvensutredningar kring
lantbruket. Lantbruket som helhet är en näring som väldigt mycket styrs och
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drabbas av politiska beslut. Det ser vi framförallt nu när vi har ett Rysslandsembargo som drabbar vår mejeri- och köttindustri väldigt hårt. Därför är det
viktigt att det finns en beredskap från politiskt håll att stöda en näring i stora
ekonomiska svårigheter. Tack, fru talman.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Tack, fru talman! Jag vill verkligen tacka ltl Tage Eriksson för det här
viktiga anförandet, speciellt när det gäller det hållbara jordbruket. Det
är glädjande att från lagtingets talarstol höra ett anförande som faktiskt
lyfter framtidstron och ser stora möjligheter inte bara för primärnäringarna men också för hela livsmedelsklustret på Åland. Vi behöver flera
som ser möjligheter och den utvecklingspotential som finns både inom
livsmedelssektorn, inom energisektorn och kanske också när det gäller
hållbart byggande på Åland. Jag vill bara ge mitt fulla stöd till de här
synpunkterna och tankarna. Jag tackar för anförandet.
Ltl Tage Eriksson, replik

Tack, fru talman! Tack minister Aaltonen. Vi ser stora fördelar med en
hållbar livsmedelsproduktion och arbetet med det kommer att gå vidare
hela tiden här framöver.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Tack för ltl Erikssons stöd till motionen som de
obundna och Ålands Framtid har lagt om att man ska göra en utredning
om verksamhetsförutsättningarna inom de branscher som vi nämner.
Det berör egentligen alla branscher inom jordbruket idag. Vi lyfte den
här frågan därför att de har fått lite extra påföljder av Rysslands importstopp, samt att avbrytarsystemet här på Åland ändrades så radikalt. Det
systemet blev privatiserat och idag har en jordbrukare inte något säkerhetsskydd vid hastigt insjuknande. Det finns ingen backup idag eller den
typen av skydd. Det är grunden till den här motionen. Men sedan kan
man bygga på som ltl Eriksson sade.
Ltl Tage Eriksson, replik

Fru talman! Ja, ltl Eklund, jag vill igen påpeka hur pass i händerna vår
näring är av politiska beslut, både interna och externa. Därför behöver
den här beredskapen finnas för att kunna skjuta till med åtgärder när
det behövs.
Ltl Brage Eklund, replik

I samband med förändringen av avbrytarsystemet så ville vi gärna att en
konsekvensanalys skulle ligga till grund för vad som skulle hända när
man gör den här förändringen. Men den analysen blev aldrig framtagen.
Om man gör analysen nu i efterskott så är det väl lite plåster på såren.
När det gäller byggandet i trä så tror jag att vi har exakt samma uppfattning. Man har blivit exponerad för mycket av andra material och tror
att man inte kan bygga i trä idag. Det är ju bevisat, man har byggt flervåningshus, t o m åtta-nio våningar, ute i omvärlden. Brandmässigt är
det säkrare än stål.

Ltl Tage Eriksson, replik

Fru talman! Ltl Eklund, det gjordes faktiskt en konsekvensanalys av avbytarförslaget innan det togs fram. Men den analysen sattes ned i en
skrivbordslåda, förmodligen ganska långt ner och den ännu inte kommit
fram. Den analysen visade redan tydligt på vilka konsekvenser vi skulle
få på den avbytarlagstiftning som vi har. Den analysen gjordes på den
tiden av en tjänsteman på landskapsregeringens näringsavdelning. Den
analysen har ”mörkats” om jag uttrycker mig på det sättet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Jag delar ltl Erikssons åsikter om att vi inte ska ha bulkvaror inom jordbruket på Åland. Skulle vi ha det så skulle vi inte ha jordbruk alls på Åland. Det beror förstås på den högklassiga förädlingen.
Vad anser ltl Eriksson om 1 000 nya kor? Den visionen har delvis
medfört att det är första gången någonsin som vi nu har bulkmjölk på
Åland. Vi säljer mjölk som inte är förädlad. Borde vi inte istället ha satsat resurser och politik på att se till att vi har ett mejeri som skulle vara
ekologiskt istället för att ha visionen med 1000 nya kor, som delvis har
betytt att vi nu har en bulktradition av mjölk?
Ltl Tage Eriksson, replik

Fru talman! Ltl Karlsson, under den här väldigt turbulenta sommaren
och hösten som har varit kring mjölkproduktionen så har jag undvikit
att alltför kategoriskt uttala mig om det ena eller det andra eftersom jag
inte har de ekonomiska bakgrundsanalyserna som har gjorts. Jag kan
vara fullt enig om att satsningen på 1 000 kor kom väldigt olyckligt i
samband med de handelsembargon som dessutom slog till.
Mejeriet såg säkert möjligheter när beslutet togs. Många omständigheter, embargot tillsammans med bortskaffandet av mjölkkvoterna,
gjorde att det föll.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Det är säkert svårt att svara och kommentera de här frågorna. Jag för min del tror att vi knappast kommer att ha mjölkproduktion på Åland inom fem-tio år om vi inte övergår till ekologisk produktion. Jag tror att det kan vara omöjligt att konkurrera med ladugårdar
där bara en ladugård har 1 000 kor. Lönesättningen är hälften mot det vi
har. Åkarna finns runt omkring ladugården, rationaliteten är helt annorlunda. Jag tror att om vi ska ha mjölkproduktion på Åland så ska den
vara ekologisk. Det här med 1 000 kor var olyckligt, man kanske t.o.m.
borde ha något färre kor och satsa mera på det ekologiska. Jag tror att vi
måste gå den vägen. Nu är väl ÅCA på gång och ska börja med ekologisk
mjölk, men det går lite för långsamt.
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Ltl Tage Eriksson, replik

Fru talman! Ltl Karlsson, nu är mejeriet på gång med en ekologisk linje
och den är säkert välkommen. Jag stöder den satsningen. Jag tror att
det är bra att man börjar i liten skala och utökar produktionen efterhand
när man ser hur affärerna utvecklas. Det är kanske så som man borde ha
gjort i fallet 1 000 kor också.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Ingrid Johansson, replik

Tack, talman! Ltl Eriksson började prata om att hållbarhetsfrågan är en
kunskaps- och kommunikationsfråga. Jag undrar hur ledamoten ser på
att göra en stor informations- och kunskapshöjning bland jordbrukarna
på Åland för att nå hållbarhetsmålen snabbare och mer effektivt?
Ltl Tage Eriksson, replik

Fru talman! Ltl Johansson, det är ju precis det vi syftar på med det förprojektet som vi har sökt pengar för och som vi hoppas att vi ska kunna
genomföra. Det är frågan om ett ettårigt projekt som sedan skulle utmynna i ett ”Mat Åland 2, som är arbetsnamnet. Sedan skulle vi kunna
lansera projektet fullt ut med utbildningstillfällen och se på hur de egna
industrierna får hållbarhet inom ramen för detta. Det skulle i så fall vara
ett treårigt projekt. Det här är ingenting som man gör genom att svänga
på en hand. Det är ett kunskapsprojekt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mika Nordberg, replik

Fru talman! Ltl Tage Eriksson nämnde i början av sitt anförande motion
nummer 28 som handlar om främjande av livsmedelsproduktion. Läser
man själva motiveringen så tycker jag att det blir ganska konkret. Man
eftersträvar egentligen en form av garanti. Det står så här: ”Under 2016
ska en handlingsplan med åtgärder framtas som säkerställer mjölkböndernas och köttproducenternas verksamhetsförutsättningar”.
Jag tänkte höra, när vi har en expert i talarstolen, om det finns något
konkret förslag som ltl Tage Eriksson skulle kunna ge oss, ett tips eller
något som nuvarande regler de facto medger att införa med tanke på
världsläget som vi befinner oss i med EU embargo och när det gäller
t.ex. Rysslandsexporten? Har ltl Eriksson något gott råd att ge till den
tillträdande landskapsregeringen?
Ltl Tage Eriksson, replik

Fru talman! Ltl Nordberg, vi behöver börja med en konsekvensanalys
som ska utmynna i en handlingsplan. Sedan handlar det i slutändan alltid om pengar, vilket vi har i alla anförande hittills hört hur läget är.
På fastlandet har regeringen lanserat ett så kallat spjutspetsprojekt
som ska lyfta lantbruksnäringen på olika sätt. Det handlar om ungefär
300 miljoner euro. Här borde det i princip finnas pengar som också
skulle komma Åland till del, för det projektet är inte bundet till landsbygdsutvecklingsprogrammet där vi har egen behörighet. Det här är

någonting som vi behöver titta på. Kan vi kan komma åt 0,45 procent för
lokala spjutspetsprojekt för att förstärka ekonomin på landsbygden?
Ltl Mika Nordberg, replik

Fru talman! Tack för det klargörandet.
Finansutskottet hade möjlighet att besöka Färöarna under den förra
lagtingsperioden. Där kom det fram att fiskindustrin är en väldigt stor
del av Färöarnas exportprodukt. Olika saker gjorde att exporten till EU
och andra av deras huvudområden minskade i kvantitet. Då vände man
sig till helt nya marknadsområden. USA och Japan blev nya exportområden för Färöarna som ligger mitt i Atlanten och har hav åt alla håll. Vi
har ju lite liknande förutsättningar på det viset att mycket av t.ex. köttproduktionen på Åland går på export. Har man ifrån köttnäringen tittat
på olika möjligheter att hitta helt nya marknadsområden eller nischprodukter? Vi har tidigare idag pratat om mjölken, man har sagt att ekologisk mjölk vore ett spår. Har själva köttproduktionen något spår att
komma med?
Ltl Tage Eriksson, replik

Fru talman! Ltl Nordberg, när det gäller kött är det framförallt
lammkött som exporteras utanför Åland, griskött bara en liten del och
fjäderfä inte alls. Nötkött ligger ungefär på självförsörjningsgraden beroende lite på hur man räknar. När det gäller export av lammkött så är
det framförallt till fastlandet och där finns det en efterfrågan på
åländska livsmedelsprodukter. Lammkött är populärt. Vi har också sett
att produkter från Åland är populära i samband med lanseringen av
Olannin produkterna från Chipsen på sin tid. Som livsmedelsproducenter har vi ett gott renommé och det borde vi utnyttja mycket mer, men
det kräver också resurser.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Det var bra tankar och ett bra anförande som ltl Tage Eriksson
förde fram. Det var ett väl initierat anförande och det förstår vi mycket
väl eftersom ltl Tage Eriksson har mycket kunskap inom området.
Ett hållbart Åland förutsätter ju ett fungerande jordbruk med närproducerad och bra kvalitet på livsmedelsproduktionen. Det är alldeles
klart, utan jordbruk inget hållbart Åland.
Samtidigt är vi inne i ett besvärligt hjul där det blir mera och mera
krav på större enheter, större investeringar och större satsningar. Vi lägger färre ägg i vår jordbrukskorg. Det är en problematik när vi samtidigt
borde satsa på kvalitet och specialisering.
Min frågeställning till ltl Tage Eriksson gäller följderna av LBUprogrammet. Vi vet att vi har ekonomiskt svåra tider men samtidigt ger
LBU-programmet förutsättningarna. Hur slog det mot småskaligheten
när det gäller ekologiskt jordbruk?
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Ltl Tage Eriksson, replik

Fru talman! Vtm Eriksson, konsekvenserna av LBU-programmet är inte
helt överskådliga ännu. Därför skulle en grundlig analys vara väldigt bra
att ta fram.
Jag är själv ekologisk producent. Jag producerar ekologiskt
lammkött, har all jordbruksmark omställd till ekologisk och är därför en
ivrare att också den ekologiska realen kan utökas efter hur efterfrågan
ökar. Jag ser inte att konsekvenserna så direkt skulle ha blivit så väldigt
hårda när det gäller just att utveckla den ekologiska produktionen vad
gäller den näring som jag representerar, köttproduktionen.
Däremot när det gäller trädgårdssidan, som är den viktigaste delen,
så skulle det vara viktigt att verkligen studera konsekvenserna.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Vi hade många och ingående diskussioner när LBUprogrammet kom hit till lagtinget under den förra perioden. Vi hade de
här farhågorna om småskaligheten men framförallt detta med specialisering, ekologiskt och att man ändå satsar mera på de större enheterna.
Vissa bitar försvann i LBU-programmet som vi såg att kanske borde ha
funnits kvar. Det finns ju anledning att tänka vidare på det här och göra
analyserna.
Samtidigt opererar och lever åländskt jordbruk med en marknad runt
om. Vi har en minskad efterfrågan från t.ex. den ryska marknaden. Hur
ser ltl Tage Eriksson på möjligheten att Åland skulle bli helt och hållet
ekologiskt? En färdriktning mot ett helt ekologiskt jordbruk på Åland,
finns det överhuvudtaget en möjlighet till det?
Ltl Tage Eriksson, replik

Tack, fru talman! Vtm Eriksson hade två frågor här. Jag hann bara svara
på den första frågan så nu får jag rappa på med texten lite.
LBU-programmet drabbar småskaligheten, det är helt klart. För att
kunna existera idag så måste enheterna bli större än vad de har varit tidigare. Det var ett kort svar på den första frågan.
Jag ser inte i dagsläget en möjlighet att hela den åländska jordbruksproduktionen skulle kunna vara ekologisk. Men det kan hända att vi någon gång i framtiden ser det som den enda utvägen ifall utvecklingen
fortsätter som den har gjort hittills vad gäller storleksrationaliseringar
och liknande. Just nu har vi äppelnäringen och näringen inom chipspotatis som är alltför stora och viktiga. De näringarna är i princip de enda
som är någotsånär vinstbringande idag och de har inte möjlighet i dagsläget att ställa om till ekologiskt.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Igge Holmberg

Tack, fru talman! Bästa kollegor, jag tänker tala om integrationen som är ett
av de viktigaste ämnen i budgeten, om än inte ekonomiskt.
Det finns en punkt om 65 000 euro upptagen i budgeten för integration.
Det finns inga enkla svar på dagens flyktingsituation. Någon gång kommer

krigen i Syrien och Irak att ta slut och läget i Afghanistan kommer att stabiliseras. Men vi vet inte när.
För den som vill värna asylrätten är det enda realistiska att ställa in sig på
att Europa kommer att behöva ta emot fler människor under en tid framöver.
Allt annat är önsketänkande. Det är viktigt att säga.
Vi kan se tillbaka på de flyktingar som redan har kommit till Åland. Det är
ingen som motsagt att det kostade lite pengar att få dem in i samhället. Men
det vi har fått tillbaka, både i humant och kulturellt kapital, överstiger vida
det samhället lagt ut i monetära kostnader.
Men det handlar inte om pengar i första hand. Det handlar om vilken
människosyn man har och vad man vill göra för att förbättra samhället och
inkludera människor. Det är en annan och större fråga. Det är den frågan vi
borde diskutera istället för att tvingas läsa om enkla rasistiska teorier om
”hur de som kommer hit är”.
Frågan vi behöver diskutera är: Vad behöver göras för att stärka sammanhållningen i vårt land? Det finns många progressiva som politiker begripit att
rädsla kan inte resoneras eller fördömas bort. Den måste mötas med politik
som faktiskt förbättrar människors liv.
Vi satsar 65 000 euro på integrationen. Det är pengar vi behöver satsa. Det
är en bra investering i framtiden. De nyanlända ålänningarna, och de som
kommer att komma hit under åren som går, är nödvändiga för att hålla det
åländska samhället levande.
Vi står inför stora utmaningar vad gäller arbetskraft och utveckling. Är det
något som omvärlden har lärt oss så är det att där samhällen och kulturer
möts, där frodas uppfinningsrikedomen och kreativiteten. För människan
behöver nya influenser för att utvecklas. Det går att göra genom att läsa eller
genom resor, men det mest långsiktiga för ett samhälle är att föra samman
människor med olika idéer och se hur det utvecklas.
Fru talman! Vi satsar som sagt 65 000 på integrationen. Men det är inte
hela sanningen. För det vi satsar på tredje sektorn och det vi satsar på kulturen och idrotten är i lika stor grad en satsning på integration.
Vi kan stå här i talarstolen och säga fina ord, men det är på gatan, i trappuppgångarna i höghusen, på lekplatserna och i affärerna som den riktiga integrationen uppstår. I möten människa och människa emellan.
Vi ska inte tala om ”flyktingar” som om inte Fatima och Mahmoud är precis lika mycket individer med precis samma fri- och rättigheter, samma
okränkbara människovärde, som Peter och Anna.
Varje person som vill kalla sig demokrat måste hålla med om att människovärdet aldrig kan geografiseras eller degraderas. Men i möten, i diskussionen över en favoritpoet eller en favoritfotbollsspelare, där märker man hur
liten världen är och hur lite de yttre skillnaderna mellan Mahmoud och Kalle
spelar roll.
Vårt jobb här i lagtingssalen är inte att integrera människor. Vårt jobb är
att visa hur lite det behövs för att integrationen ska bli ett faktum. Vi kommer
att få det att fungera, därför att det måste fungera.
Vi på Åland gör vår del och andra måste göra sin. Det är faktiskt det enda
realistiska i vår tid. Tack.
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Ltl Tony Asumaa

Tack, fru talman! Framtidens största utmaningar för den offentliga ekonomin
och den ekonomiska politiken på Åland är de ekonomiska konjunktursvängningarna i landet, behovet av strukturomvandlingar inom vår egen offentliga
sektor och den långsiktiga finansieringslösningen av dagens välfärdssamhälle
här på Åland.
Vad gäller konjunktursvängningarna i landet kan vi inte påverka dem så
mycket. Ålands BNP var år 2012, nyaste siffrorna, totalt 1,14 miljarder euro
av landets totala BNP på 200 miljarder euro. Det betyder att vår andel av
landets BNP år 2012 var 0,57 procent. Vår andel är inte så stor.
Så fast vi just nu kan tolka att den åländska ekonomin generellt går bättre
än landets totala ekonomi just nu så betyder det inte att vi kan säga att den
ekonomiska situationen är bra i landskapet av den enkla anledningen att vi är
helt beroende av intäkterna från riket i form av avräkningsbeloppet.
Ltl Nordlund sade tidigare i sitt anförande att 82 procent av vår finansiering kommer direkt från avräkningsbeloppet. Minskar intäkterna för staten
betyder det per automatik att vi får mindre pengar till landskapet och omvänt, om de ökar så får vi mera. Riktiga finansiella instrument saknas i dagens läge för att få styrning på ekonomin i landskapet.
Fru talman! Det vi inom den offentliga ekonomin på Åland dock kan påverka är kostnadsstrukturerna och dem kan vi påverka om vi vill, genom att
göra nödvändiga strukturomvandlingar för att effektivisera och förbättra den
offentliga förvaltningen.
Den vägen kan vi skapa en mer hållbar ekonomi både på kort och på lång
sikt. En hållbar ekonomi bör vara ett centralt mål i skötseln av den offentliga
ekonomin på Åland för oss alla. Vi behöver vidta åtgärder som stöder den
ekonomiska aktiviteten på kort och lång sikt och skapa båda tillväxt och nya
arbetsplatser.
Om den ekonomiska politiken på Åland inte beaktar de konsekvenser som
de strukturella problemen i samhället för med sig kan de sociala kostnaderna
i vårt välfärdssamhälle leda till en instabil offentlig ekonomi och ett ständigt
och till och med ett ökande hållbarhetsunderskott i landskapets ekonomi.
Medel i den s.k. utjämningsfonden, som tidigare användes för att balansera ekonomin i lågkonjunktur, finns just nu inte, och lågkonjunkturen i landet fortsätter.
För att klara av kommande investeringar som framförallt minskar budgetslitaget, lönsamma investeringar som tidigare har nämnts, så kommer det
troligtvis att krävas att landskapet upptar lån för att kunna genomföra dem.
För att upprätthålla vårt välfärdssamhälle på Åland behöver vi se över våra
strukturer och inte skapa nya kostnadsdrivande funktioner. Annars är sannolikheten stor att vi inte längre har råd att upprätthålla den nivå på välfärdssamhället vi idag är vana med att leva med. Tack, fru talman.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack ltl Asumaa för att vi får ett inlägg som har att göra med ekonomin
som är helt avgörande för att vi ska vara ett fungerande självstyrt örike.
Jag välkomnar ledamotens angreppssätt i denna budgetdebatt.
När det gäller strukturproblemen, som ledamoten mycket riktigt pekade på, vilka problem anser ltl Asumaa som de viktigaste sett ur ett

åländskt perspektiv? Vilken effektivisering borde vi fokusera på med
tanke på behovet av balans mellan intäkter och kostnader?
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Försörjningsgraden blir allt sämre.
När det gäller effektivisering så behöver vi idka en sådan personalpolitik där vi har kompetens inom personalen, för personalen är den
största resursen. Vi behöver utveckla IT och andra hjälpmedel för att effektivisera den offentliga förvaltningen. Vi behöver utbilda personalen
att göra ett bättre jobb och den vägen effektivisera det jobb som görs
idag.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, talman! Det låter bra. Det är målsättningar som vi alla kan omfatta. Försörjningsbördan på Åland är ju de facto på en hyfsad hög nivå.
Arbetslösheten är tillfredsställande jämfört med de närmaste regionerna, i synnerhet när vi tittar på delar av Europa. Det finns kanske inte så
mycket som vi kan göra där.
Men när det gäller att se över den apparat myndigheter och bolag som
är kopplade till den offentliga ekonomin så finns det mycket att göra.
Jag delar helt ledamotens slutsatser att vi inte har råd med nya kostnadsdrivande reformer. Jag hoppas verkligen att ledamoten, som tillträdande minister, kommer att jobba enligt det budskapet; effektivera
men inte till priset av höjda kostnader.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Jag tror säkert att hela salen är överens om att kostnadsdrivande reformer kanske inte är att föredra nu. Den tillträdande
nya regeringen får detta som ett brev på posten. Det är bara ta skeden i
vacker hand och hantera det på bästa möjliga sätt. Inte går världen under för det, men det är tuffare tider och det blir allt mindre i börsen och
svårare att få allt att gå ihop. Utmaningarna räcker till utan att göra dem
ännu mera utmanande.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Jag tyckte jag hörde ltl Asumaa prata om att uppta lån för
investeringar. Under de här två dagarna har det pratats här i salen om
investeringar, som mer eller mindre ligger i röret, för ungefär 150 miljoner. Hur anser ltl Asumaa att man ska prioritera? Vilken lånebörda klarar landskapet Åland av?
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Alla förstår att vi inte har råd att investera 150 miljoner oberoende om vi skulle gå till banken. Räntorna tickar också. Så
länge man klarar av amorteringar och räntor så är det väl okej att låna. I
landskapet är det viktigast att investera bort kostnaderna som sliter på
budgeten. Budgetslitage måste investeras bort och då är det lönsamma
investeringar.
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Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Jag hittar inte en enda lönsam investering som finns i budgeten och som har diskuterats här i salen. Det finns sådana investeringar som man anser att måste göras. Vi har t.ex. Vårdöbron för 15 miljoner, vi har geriatriska kliniken för 20 miljoner och vi har polishuset för
20 miljoner. Sedan pratar man om kortrutt för 50-100 miljoner, man
pratar om en ny färja för 30 miljoner och ingenting av detta är besparingar.
På något sätt är det dags att man sätter ner foten, börja prioritera och
säga att vi ska ta upp lån men bara för de mest nödvändiga områdena,
exempelvis sjukvården.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Ltl Karlsson är ingenjör och jag är ekonom så vi
kanske räknar på lite olika sätt. Säkert kan jag hålla med om att vi behöver upprätthålla säkerheten och den grundläggande samhällsservicen på
Åland och de behöver ha hus att husera i. Det är kanske lite hårddraget
att säga att vi inte kan bygga ett polishus för att det inte lönar sig att ha
poliser, men för säkerheten på Åland så lönar det sig säkert.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Jag måste medge att det känns lite märkligt för mig i den
här stunden. När den nu avgående regeringen tillträdde så var de ekonomiska resurserna knappa. Jargongen från den opposition som vi har
haft under dessa fyra år är att ”Nordlund ska gå till banken och låna
pengar”. Vi har klarat av att hålla landskapet skuldfritt, skutan flyter och
vi lämnar över mera disponibla medel nu än för fyra år sedan. Det första
man hör ifrån de partier som nu ska tillträda, igår för moderaterna och
nu från liberalerna, är att man ska gå till banken. Det är en lite märklig
situation. Hur kan det ända så där plötsligt över en natt?
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, vicelantrådet Roger Nordlund. Eventuellt har också vicelantrådet
nämnt lån som eventuell framtida finansieringsmöjlighet. Men det är
klart, gör man ingenting så går det heller inga pengar åt. Det är därför
som kassan är välfylld, investeringarna, som lagtinget har beslutat om,
släpar efter och man har tagit in PAF medel för att fylla på kassalikviditeten. På det viset är det inte svårt att hålla cirka 50 miljoner i fyra år.
Vill man föra samhället framåt så bör man också göra investeringar och
de kommer att kosta.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Jag har sett till att vi har upprätthållit om välfärdssystem
som vi behöver ha på Åland. Jag har sett till att landskapsskutan har
hållit sig flytande och varit på fritt vatten under alla de här fyra åren.
Jag har också under de här fyra åren haft förmånen att samarbeta
med ltl Asumaa i form av ordförande i Ålands kommunförbund. Jag
tycker att ltl Asumaa på ett mycket hedervärt sätt har upprätthållit
kommunernas rätt och försvaras deras rätt till den ekonomiska fördel-

ningen här i landskapet på det sättet att kommunerna sköter sitt och
landskapet sköter sitt. Vi från landskapet ska inte skjuta över kostnadsansvar på kommunerna, utan de reformer vi gör i landskapet ska vi finansiera. Kommer ltl Asumaa att fortsätta att hålla den linjen, eller
kommer den att ändra nu i den nya rollen?
Ltl Tony Asumaa, replik

Fru talman! Ltl Asumaa har ingen ny roll ännu. Det står fortfarande ledamot Asumaa på tavlan så det är spekulationer.
Vicelantrådet, finansministern har gjort det helt bra, men det går att
göra ännu bättre. Vad gäller kommunernas kontra landskapets service
så landskapsandelarna förutsätter att kommunerna ska sköta en del av
den lagstadgade servicen ute i kommunerna. Så länge som landskapsandelarna baserar sig på lag så är det väl okej. Vill man minska på
kommunandelarna så behöver man se över lagstiftningen. Så länge lagstiftningen är som den är så borde landskapsandelarna vara på den nivån, men givetvis går det titta över dem. Kommunerna gör en stor och
viktig uppgift, också för landskapets del, när de sköter om basservicen.
Basservicen finansieras bara till en del, 30 procent, av landskapsandelarna, kommunerna betalar 70 procent själva.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Roger Höglund

Tack, fru talman! Ärade ledamöter, landskapsbudgeten, som ni har läst från
pärm till pärm, är i särklass det viktigaste dokumentet som ett lagting behandlar under ett år. Det är i särklass, antagligen, det viktigaste dokumentet
för hela Åland. Landskapsbudgeten sätter sin prägel på det som sker här i huset, det sätter sin prägel på kommunernas ekonomi och det sätter sin prägel
på näringslivet och t.o.m. på föreningsverksamheten. Budgeten är ett mycket
viktig dokument. Den här budgeten för 2016 kommer så småningom att bearbetats av den nya regeringen och de sätter sin prägel på den.
Den här budgeten 2016 innehåller ett antal punkter som är ämnade att
förbättra och utveckla förvaltningen Åland. Det är absolut guld värt. Så ska
det vara, världen är föränderlig och då ska också landskapet Åland vara föränderligt och hänga med.
Jag är inte direkt ovan att läsa och arbeta med budget, bokslut och ekonomiska dokument. Det gör jag ibland i den kommunala sektorn och inom företagsvärlden. Men har man inte varit med och arbetat fram landskapets budget så är det inte ett lätt dokument att sätta sig in i. Jag har förstått att det här
budgetdokumentet har förbättrats avsevärt under de senaste åren. Man har
nya rutiner, ett helt nytt tänkande och synsätt som gör att budgeten nu för tiden är betydligt bättre, transparent och går att förstå på ett annat sätt. Men
det finns en del jobb kvar att göra runt budgetdokumentet.
Jag har några reflektioner. Det är inte helt lätt att koppla ihop de detaljmotiveringar som finns. Det är bra detaljmotiveringar som berättar om tankarna
hyfsat ingående bakom budgetmomenten. Men att koppla ihop detaljmotiveringarna med själva resultaträkningen, den kopplingen saknar jag och
den kopplingen tycker jag att är oerhört viktig. Jag hoppas att man förbättrar
det i det framtida budgetarbetet.
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Finansieringsanalysen är oerhört viktig. Den berättar hur mycket pengar vi
tror oss ha efter 2016. Finansieringsanalysen är lite väl förenklad, den består
av tre rader. Här skulle jag gärna se en betydligt mera bearbetad finansieringsanalys och gärna en analys som stäcker sig inte bara över 2016 utan även
över 2017 och 2018. Man borde även ha en plan för ytterligare ett par år
framåt. I den bästa av världar skulle man på samma sätt också gärna se att
budgeten 2016 skulle omfatta ytterligare en längre period, en planperiod,
som man har till exempelvis inom det kommunala.
Vi vet alla att antalet tjänster har minskat inom förvaltningen, istället har
det tillkommit köptjänster. Det finns en beskrivning när det gäller förhållandet mellan minskade anställningar och tillkomna köptjänster så att man kan
jämföra mellan åren.
Fastighetsverket beskrivs på en mängd olika platser i budgetdokument. Jag
har försökt läsa på det, jag har försökt fråga men jag har inget riktigt grepp
om fastighetsverket och hur det påverkar budgeten. Här skulle jag gärna se
en mera total förklaring på hur fastighetsverket påverkar budgeten.
Det finns absolut ett par frågetecken i budgeten, vilka redan belysta men
jag vill ändå nämna dem. Det ena är att förändringen i semesterskulden kan
vara en ganska stor post, en liten post eller det kan vara en ringa post i en
budget. Man har konstaterat att den inte är beaktad. Här får man hoppas att
det nya systemet som är på kommande för lön och personaladministration
kan hjälpa till att i framtiden plocka med även denna viktiga skuld i budgetarbetet.
Det finns också ytterligare kostnader kring digitaliseringen, speciellt när
det gäller ÅDA. Man ser helt klart i budgeten att här kan det komma mera
kostnader i en tilläggsbudget. Det är lite farligt när man redan nu, innan budgeten är tagen, aviserar att det antagligen kommer mera kostnader. Mitt tips
är att landskapet bör ta en klar och tydlig ägarroll i ÅDA för att se till att det
blir som det är tänkt; ett bolag som ska vara effektivt och kostnadsinbesparande för hela den offentliga sektorn, inte för bara landskapet utan även för
kommunerna och kommunförbund.
Jag har ett par personliga reflektioner som gäller budgeten. Det gäller
AMS. Under de senaste åren har jag fått en mängd negativa kommentarer
främst från ungdomar. De har besökt AMS och inte fått den hjälpen eller stödet eller den rådgivning och den tid som de har behövt. Jag hoppas att AMS
lyfts upp hos landskapet så att man verkligen ger AMS de resurser som behövs.
När en ungdom har blivit arbetslös och kanske söker sitt första arbete så
kan det upplevas skrämmande att besöka AMS som upplevs som en myndighet. Man kanske inte får den coachning och den tid man verkligen behöver. I
värsta fall leder det till att ungdomen kanske går hem och steget att besöka
AMS ytterligare en gång kan vara väldigt jobbigt. Jag vet att detta kan vara ett
problem. Jag har barn och barns vänner och många har haft kontakt med
AMS som inte har varit direkt positiv. För mig är det viktigare att man satsar
på AMS och eventuellt ökar resurserna än att man skriver ett nytt avtal med
Gävle symfoniorkester. Jag har inget emot symfoniorkestrar men symfoniorkester kontra att hjälpa ungdomar att få arbete så är det valet ytterst enkelt
för mig.
Min stilla önskan är att man tittar över KST på nytt. Man behöver klargöra
vilka funktioner som sist och slutligen ska ingå i KST. Det är lite oklart. Vi vet

att det är lagstiftning på kommande på fastländska sidan. Kommer den lagstiftningen att påverka oss? Kommer den lagstiftningen att påverka KST, som
sedermera förstås påverkar kommunernas tankar runt KST? Det är lite oklart
i vilken form kommunerna kan ingå samarbete med KST. Tack, fru talman.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! När det gäller ÅDA så var det bra att ltl Roger
Höglund lyfte fram att landskapsregeringen borde ta en tydlig och klar
ägarroll. Jag delar också åsikten när det gäller att man ska se till att det
så småningom blir en kostnadsinbesparande effekt av det som ÅDA gör.
Det här är jätteviktigt.
Det är dags att ta död på myten som sprids hela tiden att man ska se
till att ÅDA sänker IT-kostnaderna, för det är inte det som har varit avsikten i första hand. Det är att man ska kunna hitta projekt som ger
kostnadsinbesparingar på andra områden. Vi kommer att vara tvungna
att satsa på IT framöver, kanske mera än vad vi gör idag. Jag tror att det
många inte har förstått detta. Det ska förstås ge inbesparingar på andra
håll och förbättringar för medborgarna.
Ltl Roger Höglund, replik

Tack, fru talman! Absolut, sist och slutligen handlar det här är väldigt
mycket om att plocka fram system för den offentliga sektorn, t.ex. den
kommunala sektorn. Man ska se till att så många kommuner som möjligt har samma program för byggnadslov och för ärendehantering osv.
Som ledamoten var inne på så behöver det kanske inte handla om att
spara pengar och hitta billiga lösningar utan att hitta fungerande bra
lösningar som blir så allmänt spridda som möjligt genom det offentliga.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Ja, vi måste nog försöka se till att hitta sådant som
sparar pengar också. Men även den offentliga sektorn måste bli duktig
på beställarrollen. Den blir också jätteviktig nu framöver. Man ska
komma ihåg att vi behöver satsa mera på IT just för att spara in på annat
och förbättra servicen till medborgarna. Det är det som är hela idén och
det borde vi jobba ännu mera med att få till stånd.
Ltl Roger Höglund, replik

Jag håller helt med.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Det är alltid bra med nya ögon som ser på dokument. Nu ser
dokumentet inte riktigt likadant ut som det har gjort i många år tidigare.
Det har förändrats lite. Jag noterade att finansutskottets ordförande antecknade alla olika påpekanden som ltl Höglund räknade upp. Det finns
saker att förbättra.
Ltl Höglund lyfte upp två projekt som vi gemensamt har suttit och
kliat oss i huvudena och funderat över; ÅDA och KST. Ute i de olika
kommunerna har man funderat väldigt mycket på hur de här projekten
ska kunna hjälpa och stötta upp den kommunala verksamheten. Det
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finns anledning att verkligen göra en översyn och en utvärdering av ÅDA
och se att man verkligen får det ordentligt på banan. Jag håller fullständigt med.
När det gäller KST så finns det en lag som lagtinget har antagit och
som alla har att förhålla sig till. Vi får med gemensamma krafter försöka
få det så bra som möjligt.
Ltl Roger Höglund, replik

Jag kan bara konstatera att vi är otroligt överens i den här salen just nu.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Det brukar inte vara så stora problem för oss två att vara överens, ofta är vi det.
När det gäller socialvården så vill jag bara ytterligare understryka att
det ändå är viktigt att vi får ihop funktioner och gemensamt göra ett
ännu bättre jobb. Precis som ltl Höglund sade så påverkar också socialvårdslagstiftningen som nu måste på plats. Jag tror också att vi har en
enig syn på att man måste undvika utökade kostnader, försöka omprioritera och göra det bästa möjliga med begränsade resurser.
Ltl Roger Höglund, replik

Jag vill tacka för mig. Tack, talman.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Tony Wikström

Fru Talman! ”Insatser för elevers och studerandes välmående i skolan ska
prioriteras” står det på sidan 23 i budgetförslagets allmänna motiveringar.
Och det är glädjande att man framöver vill fokusera på bland annat hållbarhet, jämställdhet, jämlikhet och integration.
Som bekant ligger ju Åland i topp i Pisa-undersökningar, inte minst gällande matematik. Men om man lyfter blicken från vad som presteras till hur
ungdomarna mår så framkommer en annan bild.
Jag vill gärna lyfta några saker från den senaste enkäten ”Hälsa i skolan”
som gjorts av institutet för hälsa och välfärd 2013. Där tillfrågade man elever
i åttan, nian, Ålands lyceum och övriga Ålands gymnasium, som jag för enkelhetens skull kallar yrkesgymnasiet, om deras välmående.
Jag börjar med det som är mest uppseendeväckande: I yrkesgymnasiet har
över 40 procent av flickorna upplevt sexuellt våld någon gång eller upprepade
gånger! Det är skyhögt över rikssnittet. Måttlig eller svår ångest är vanligare
på Åland än i resten av landet. 6 av hundra har blivit mobbad minst en gång i
veckan i yrkesgymnasiet, samma siffra för riket är 4.
Det är inte okej! Vi ska ha nolltolerans mot mobbning och trakasserier,
elever emellan men förstås även mellan elever, lärare och övrig skolpersonal.
Våra studerande i yrkesgymnasiet är trötta, hälften upplever trötthet nästan varje dag och de är trötta av den enkla anledningen att de inte får tillräckligt med sömn.
Jag tycker att en vid första anblicken enkel lösning skulle vara att ingen
skolungdom i gymnasiet behöver börja skoldagen tidigare än klockan 9. Det
är inget som jag tagit ur luften. Forskningen och lyckade försök t.ex. i Sverige
talar sitt tydliga språk på den här punkten. Just nu pågår en ny utfrågning

och det ska bli spännande att ta del av resultatet i ”Hälsa i skolan” som väntas
komma i februari. Förhoppningsvis ser vi en klar förbättring.
I publikationen Åland folkhälsorapport från i år hänvisar man även där till
resultaten från enkäten ”Hälsa i skolan”, och man funderar över hur skillnaden i välmående kan vara så stor mellan Ålands lyceums studerande och de
övriga som går i Ålands gymnasium. Man kommer fram till att det rör sig om
socioekonomiska orsaker.
Det är tråkigt att det ska vara så, men fortfarande spelar det stor roll vilken
familj du föds in i när det gäller dina chanser i livet och framgång i dina studier.
Idag finns evidensbaserade metoder för att jobba med familjer och erbjuda
tidiga insatser. Vi ska fortsätta utveckla dessa och fortsätta lägga resurser på
det här oerhört viktiga arbetet som faktiskt är avgörande för elevens fortsatta
skolgång. Som exempel kan nämnas att barnrådgivningen numera gör hembesök för att kunna göra en bra bedömning av behoven i familjens hemmiljö.
Även inom BUP jobbar man idag med team som arbetar väldigt brett.
Vidare kan nämnas den samordnade studerandehälsan som möjliggör en
professionell och mångsidig vård. I rapporten ”Elevers och studerandes hälsa
och inlärning”, så vill landskapsregeringen öka samarbetet mellan ÅHS, utbildningssektorn och olika myndigheter för att hjälpa unga med fysiska och
psykiska problem. Nu har man strukturen på plats för att kunna göra det.
I framtiden vill jag se ännu mer uppsökande verksamhet i form av mobila
team där BUP, polisen, skolan och sociala myndigheter med flera samarbetar.
Framöver tror jag också att tredje sektorn har en viktig roll att spela när
det gäller den psykiska ohälsan.
I Åbo och Pargas har Folkhälsan lågtröskelmottagningar för ungdomar och
det lär även finnas intresse från organisationen att starta upp en sådan på
Åland. Psykoterapi på nätet är också en vårdform som Folkhälsan erbjuder i
riket som kanske kunde passa även här. Vidare har folkhälsan på Åland tjejoch killgrupper. Föreningen Ung Resurs gör ett ovärderligt arbete och Fältarna i staden likaså. Ålands Fredsinstitut har utbildning och grupper inom projektet Fair Sex. Sammantaget görs mycket och problemet tas på största allvar.
Det är bra.
Mobbning, trakasserier, utanförskap och hemmasittande kan tyvärr få väldigt tragiska följder. Oftast vänds illamående inåt i form av självskadebeteende, depressioner och till och med självmord. I vår omvärld ser vi vad som
händer när illamåendet vänds utåt, I Jokela, i Kauhajoki och senast i Trollhättan. Är lösningen låsta skolor med kameraövervakning, planer i skick,
bättre polisberedskap vid en krissituation och utbildad personal som kan
agera på rätt sätt? Ja, dessa punkter behöver ses över, men det är i det förebyggande arbetet vi ska lägga merparten av resurserna.
Även när det gäller själva undervisningen tror jag att vi är på rätt väg. I det
senaste utbildningspolitiska programmet skriver man om den ”flexibla skolan” som kan innebära individuella studievägar men även val av undervisningsmetoder, form, tid och rum.
Man skriver att alla elever och studerande ska ha möjlighet att utifrån sina
förutsättningar utveckla en god hälsa, inkomst och möjlighet att påverka.
Skolan är jämlik och ska organisera enligt individens behov.
Åland socialdemokrater anser att alla barn som behöver ska få rätt stöd.
Varje ung människa har rätt att utvecklas till den man vill vara.
166

Även integrationen är oerhört viktig. Vi har allt att vinna på att stävja intolerans, fördomar och rasism.
Människors lika värde ska vara självklart men det finns tyvärr starka,
mörka krafter även i vårt samhälle som vill så split, sprida hat och peka ut
syndabockar. Även här har skolan ett stort ansvar när det gäller att jobba med
värderingar och ge kunskap om vår omvärld.
Det är vår uppgift att se över lagstiftningen, strukturerna och förutsättningarna, men vi får aldrig glömma att bakom de statistiska uppgifterna, procenttalen och andelarna finns det i verkligheten barn och ungdomar med personliga och individuella svårigheter och problem, men även med unika färdigheter och möjligheter. Tack.
Vtm Britt Lundberg

Fru talman! Inspirerad av våra kreativa diskussioner i vår lagtingsgrupp
tänkte jag fortsätta på en tråd som jag tog upp i går i vårt gruppanförande
igår.
Vad är det som gör Åland så intressant och spännande? Vad är det som gör
Åland så annorlunda och lockande? Var finns Ålands själ?
Det som verkligen är Åland är det som även ur turistisk synvinkel är det
mest intressanta med Åland. De turister som kommer till Åland vill ta del av
vårt unika Åland och inte en kopia av något annat samhälle. En av de viktigaste delarna i vårt turist-Åland är förstås vår härliga natur men vi får inte underskatta betydelsen av stolta, engagerade människor som vårt samhälle består av.
Vad är det som gör att vi har två ligalag i fotboll på Åland? Vad är orsaken
till att vi har proportionellt så många idrottare på elitnivå? Hur kommer det
sig att vår lilla befolkning kan få fram så fantastiska författare, kockar, otaliga
skickliga konstnärer och operasångare av världsklass? Hur kommer det sig
att lilla Åland är hemvisten och födelseorten för många verkligen framstående läkare och professorer? Varför har vi så många entreprenörer av klass?
Vad är det som skapar vår framåtanda som resten av världen betraktar
med avund?
Kan det bero på att vårt samhälle är så nära, att vi blir sedda, att vi ser
människan? Att ålänningar i hög grad blir bekräftade?
Vad betyder det att i det närmaste alla ålänningar känner några beslutsfattare och vet hur man påverkar? Vad betyder det för självkänslan, vad betyder
det för självförtroendet?
Vad betyder det att det finns en viss konkurrens mellan våra kommuner?
På vilket sätt sporrar vänskaplig och nyttig konkurrens och kampen att sträva
till att vara lite bättre än grannkommunen?
Nej. Diskussionen i centergruppen skapades inte för att vi skulle motsäga
oss utveckling av kommunsektorn om någon vill få det till det. Vi tror det
handlar om vår åländska innersta hemlighet, vår skatt – som vi behöver vara
medvetna om, veta mer om och värna om för att inte förstöra.
Under mina år som talman har jag mött många ambassadörer från olika
håll i världen. Ambassadörer är alltid så intressanta gäster. De är oerhört beresta och världsvana människor med imponerande erfarenheter. Mitt mål har
varit att varje ambassadörsbesök ska leda till en ny kontakt till vårt näringsliv, eller till en ny affärsidé eller ett frö till ett nytt samarbete.

För ett tag sedan besöktes vi av Thailands ambassadör. Det var förstås
mycket trevligt att berätta för honom att åländska Optinova bara en månad
före hans besök köpt en fabrik norr om Bangkok.
Ambassadören var helt överväldigad över det samhälle han mötte här på
Åland.
Ambassadören var också förvånad över att vi inte satsade mer på att fånga
upp den stora mängd asiatiska turister som besöker Stockholm och Helsingfors varje år. Hans förslag var att vi borde skapa bekväma färdiga paket med
fast pris som inkluderar rundturer, mat, sevärdheter och övernattningar gärna tillsammans med rederierna. Han var övertygad om att även om rederierna förstås har ett intresse att få gästerna att stanna ombord så skulle passagerarna totalt sett spendera lika mycket tid ombord även om de gjorde en
paus i resan för en extra upplevelse. Han var helt säker på att turister från
Asien, när de ändå är i Stockholm eller Helsingfors, skulle vilja göra en avstickare till något så exotiskt som Åland.
Idag har vi ett par miljoner passagerare som kryssar. De kan säkert bli fler
och bara att få iland en del av dem skulle göra stor skillnad för turist-Åland.
Bästa landskapsregering nuvarande eller kommande: Se till att ta tillvara
inspirationen och jobba vidare på den!
Dessa turister är intresserade att se det unika och speciella hos oss och
möta spännande ålänningar i vardagen. Vi kommer ständigt tillbaka till värdet och vikten av att odla det genuina och inte kopiera något som redan är
upptaget.
I gårdagens debatt hävdades det att det behövs blod, svett och tårar under
nästa mandatperiod. Blod och tårar finns i andra delar av världen och Europa
just nu. Det är nog inte det Åland behöver. Nu behöver vi samla kraften och
ta tillvara hela kompetensen och skapa tilltro hos vår förvaltning, inte pina
och svettas.
Åland behöver ett gott ledarskap, kloka och tydliga beslut, Åland behöver
vettiga prioriteringar och Åland behöver arbetsglädje för utvecklas på bästa
sätt. Åland behöver framtidstro, sunda värderingar och rättskänsla. Med svett
och piska skapas inte någon sund utveckling.
Fru talman! I vår budget får det nordiska samarbetet gott om plats. Ålands
landskapsregering samarbetar med de nordiska länderna och de övriga självstyrande områdena inom Rådet för nordiskt samarbete kring funktionshinder. Inom hälsovården görs jämförelser med de andra nordiska länderna särskilt gällande antibiotikaanvändningen. Inom hållbar utveckling samarbetar
vi nordiskt. Kunskapstriangeln, dvs. den samverkan som skapats mellan utbildning, innovation och forskning, lyfts fram lika som projektet som ska inspirera barn att lära sig mer om musik, natur och vetenskap genom ny teknologi i Norden. I det projektet har Nordens institut på Åland har en ansvarsroll för projektet.
I budgeten finns även en presentation över maritima strategier där sjöfartens betydelse för de nationella ekonomierna och det finns ett nordiskt intresse för att koordinera sjöfartspolitiken inom Norden. Gränshinder, liksom
jämställdhet är aktiva ämnen för Åland inom det nordiska samarbetet, liksom
intresse för tjänstemannautbyte. Vi samarbetar inom museisektorn och inom
matområdet. Alla har väl hört talas om nynordisk mat och andra spännande
mathantverksprojekt som bl.a. landsbygdscentrum är engagerade i. Inom statistikområdet deltar vi liksom vår dataombudsman som deltar i det nordiska
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samarbetet liksom kanske fler som jag missat i min genomläsning av budgeten. Allt det här är värdefullt. Det är så klokt och värdefullt att från vår lilla
horisont ta hjälp av andra för att få jämförelse och för att kunna följa med vad
som är aktuellt på området.
Jag hoppas av vi inom det nordiska samarbetet även ska medverka och initiera till ett nästa steg. Att i högre grad ta tillvara möjligheten om en marknad
på 25 miljoner människor utveckla bl.a. kulturen men varför inte också näringslivet och få nya konsumenter av vårt spännande samhälle och i högre
grad använda alla våra otaliga kontakter till att få till nya affärer och nya projekt. Inte bara skapa kontakter utan faktiskt ta kontakterna till ett nästa steg
– en affär eller ett projekt.
Som ordförande i den åländska delegationen för Nordiska rådet kommer
jag att gå in med dessa ambitioner för ögonen och hoppas att alla ni som ska
aktivera er i ministerråden, både tjänstemän och politiker, jobbar med och
skapar nytt.
Till sist, fru talman, vi talade igår om värdet av att skapa ett eget energikontor på Åland. Jag vill passa på att tacka ltl Annette Holmberg-Jansson och
önskar henne framgång i att lyckas få verklighet i energikontoret i den nya
regeringen samt en ändring budgeten.
Jag vill också säga en sak till ltl Sara Kemetter. Jag glömde hennes fråga i
ett av mina replikskiften men nu minns jag frågan som ställdes. Det framfördes viss skepsis och oro för att testprojekt blir dyra. Jag vill därför passa på
att poängtera att det inte är den offentliga sektorn som ska genomföra tester.
Tvärtom, vi ska erbjuda Åland och vår befolkning som testområde till företag
som vill utforska vidare, till de universitet som vill ha sina forskningsprojekt
här, om det sedan handlar om solceller, elbilar eller något annat. Det är inte
vi som ska driva projekten. Det gör näringslivet och universiteten så mycket
bättre. Tack, fru talman.
Ltl Tony Wikström, replik

Tack, fru talman! Det är glädjande att höra vtm Lundberg berätta om
den thailändska ambassadörens tips för Åland. Det finns en jättestor
marknad västerut från oss. Många asiater turistar i Skandinavien och de
skulle absolut kunna vinna på att besöka Åland.
Före min politiska karriär tog fart så var jag i passagerarbranschen.
Jag träffade de här människorna. Det finns otroligt mycket människor
som inte har en riktig plan om vad de ska göra på Åland eller i Mariehamn över dagen eller under flera dagar. Det finns allt att vinna på att
paketera upplevelsen och sälja storyn om Åland och Mariehamn och
fylla den med innehåll. Har vtm Lundberg någon idé om hur man kan gå
framåt med de här idéerna?
Vtm Britt Lundberg, replik

Fru talman! Det första som jag skulle vilja är att regeringen skriver in
det här i sitt handlingsprogram och sätter en tidsplan på det. Gärna att
det genomförs så fort som möjligt. Jag tror att man kan få en start på
detta under 2016, om man vill.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.

Ltl Harry Jansson, replik

Tack, talman! Jag tackar vtm Lundberg för ett inspirerande inlägg. Det
är trevligt att diskussionen i lagtingsgruppens möte igår, som jag missade, inspirerade till det här.
Vicetalmannen belyser mycket väl den enorma potential som vi har i
turismen. Problemet för Åland är det vanliga; vi sysslar med allt och
ingenting samtidigt. Vi är oerhört små men vi försöker syssla med allting.
Tyvärr har vi en turismstrategi som är bortglömd helt och hållet. För
några år sedan lades det ner enormt mycket jobb från en hel bransch.
Turismstrategin har försvunnit någonstans på vägen, ungefär som kartläggningen av avbytarsystemet. Vissa saker glöms bort.
Här har vi en enorm potential som vicetalmannen var inne på. Men
det förutsätter ett helhetsgrepp av hela branschen. Det betyder att någon
måste peka. I det här fallet är det nog landskapsregeringens uppgift att
lägga grunden för även det här jobbet.
Vtm Britt Lundberg, replik

Tack, fru talman! Tack för de vänliga orden. Samma sak var kontentan
av mitt anförande igår. Det behövs prata mindre, det behövs färre papper och dokument som hamnar på hyllor och det behövs betydligt mera
verkstad. Det behövs betydligt mera uträttat! Det är detta som behövs.
Det behövs tidtabeller och det behöver följas upp så att man faktiskt
känner att man vet vad det är som ska ske under en fyraårsperiod, under
varje år, under varje halvår och under varje månad. Tydlighet och klarhet, då blir projekt genomförda!
Ltl Harry Jansson, replik

När det gäller turismen i framtiden så har vi haft några inlägg här. Ltl
John Holmberg pratade om den potential vi har. Jag ska passa på när
jag får prata, jag tror att här finns det ett läge där vi över alla partigränser faktiskt skulle ta en diskussion om vad man kan göra politiskt för
turismen.
Faktum är att vi har en stor utmaning som egentligen ligger ovanför
allting annat och det är generationsväxlingen. Misslyckas vi med generationsväxlingen inom turistbranschen så kommer det inte att bli 1 000
nya bäddar, utan det kommer att bli 1 000 färre bäddar för Åland. Här
har vi ett politikområde som kräver samarbete även på politisk nivå.
Vtm Britt Lundberg, replik

Ja, absolut! Eftersom det har funnits ett så stort engagemang nu för turismen under den här debatten så får vi hoppas att turismen har ett väldigt stort och ett väldigt konkret kapitel i regeringsprogrammet och i
omställningsbudgeten samt att det redan kan ha verkningar 2016. Det
skulle vara jätteviktigt och oerhört värdefullt.
Visst, ltl Harry Jansson, från centerns sida ställer vi upp på och hjälper till väldigt gärna för Ålands bästa.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
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Ltl Mika Nordberg

Fru talman! Jag ska försöka hålla mig relativt kort, vilket jag brukar göra
normalt.
Jag vill beröra fem punkter. Under förra mandatperioden hade jag förmånen att sitta i finansutskottet och har jobbat med de årliga budgetarna under årens gång.
Punkt ett gäller den nuvarande budgeten och utformningen av den. Jag
glad för att vi har fått en budget som mera liknar affärsbudget. Strukturen
påminner kanske i viss mån om den kommunala budgeten som vi behandlar
ute i kommunerna. Tidigare har det funnits fleråriga reservationsanslag. Det
var svårt att övergripande ta till sig riktigt hur det var tänkt. Hur mycket hade
man i den så kallade vågen, alltså icke verkställda investeringar sedan tidigare etc.?
Jag tycker att det här är ett steg framåt. Det är mer överskådligt och mycket bättre. Däremot är frågan hur olika underskott och övrigt ska räknas. Räknar man med den här modellen så är det lättare och mer övergripligt jämfört
med den tidigare.
Punkt två gäller extra anslag. I många olika satsningar, kanske speciellt i
infrastrukturen, är det alltid en fråga om finansiering, hur olika investeringar
ska finansieras. Det som råddar bort kortleken lite när det gäller att göra upp
olika planer är begrepp som extra anslag. Tittar vi till exempel nu på elkabel
till Finland, hur skulle den debatten ha sett ut här i salen tidigare om inte extra anslag skulle ha funnits?
Tittar vi på tiden framför oss, de fyra åren som det här lagtinget kommer
att behandla olika budgetar, så kommer även extra anslag att ha en stor betydelse i olika projekt.
Man har pratat mycket om att man ska vara försiktig med att ta upp lån,
det tror jag att man ska fortsätta att hålla sig till. Dock anser jag personligen
att om man lånar till investeringar som i sin tur kan sänka driftskostnader, då
är det okej att ta upp ett lån. Däremot ska man inte ta upp lån för att bara
klara driften. Jag tror att vi är rätt eniga om det.
Punkt tre gäller klumpsumman. Jag tror att det arbetet behöver fortsätta.
Man bör skruva upp de målsättningar man har att kunna justerar klumpsumman. Det är någonting som är fel. Ju färre ålänningar vi skulle bli desto
bättre skulle vår ekonomi se ut. I normala samhällen försöker man utöka befolkningsantalet. Det system vi har idag med klumpsumman tar inte riktigt
hänsyn till att vi är ett växande samhälle. Detta blir inte ett lätt jobb. Skulle
man ha tittat på en omformning av klumpsumman när Finland hade alla
dessa Nokiamiljoner och det fanns gott om pengar i den finländska kassan så
tror jag att det skulle ha varit lättare att få en ändring angående klumpsumman. Vi vet att Finlands ekonomiska läge idag är väldigt tufft. De står inför
tuffa beslut, de vill få upp effektiviseringen och de har ett stort jobb att göra i
Helsingfors. Vi får fortsätta med gemensamma krafter att arbeta på klumpsumman under de här fyra åren. Det kommer inte bli lätt att få en ändring i
den frågan.
Den fjärde punkten jag vill beröra handlar om en form av tydlighet och
rakhet i budgetering. Vi har ett element som heter PAF. Vi har diskuterat
detta många gånger. PAF pengar står de facto för cirka tio procent av vår
budget idag. Ska vi använda PAF pengar? Ska vi inte använda PAF pengar?
Till vilket ändamål ska vi använda PAF pengar? Ett faktum är att var tionde

sjukvårdare, sjuksköterska och läkare bekostas med PAF medel. Var tionde
lärare i våra skolor bekostas med PAF medel. Var tionde tur som skärgårdsfärjorna eller bussarna kör bekostas med PAF pengar. Det är en realitet. Vad
gäller PAF pengar så är det viktigt att man har ett uttag som är rakt, tydligt
och långsiktigt. Det ska inte vara beroende från år till år, man trollar lite med
knäna och så hittar man några PAF miljoner här och några par miljoner där.
Jag tror att det blir svårare att hålla en konsekvens i budgeteringen om man
inte har en rak och tydlig linje när det gäller PAF pengarna.
Till sist, fru talman, en liten uppmaning till finansutskottet. Jag vill att finansutskottet ska försöka ta sig tid i början av de här fyra åren att bekanta sig
med Norge och deras oljefond. För finansutskottet kommer att ha mera tid
nu i början av de här fyra åren än i slutet. Det säger jag erfarenhet från de
senaste fyra åren. Min uppfattning är att Norge har en hel del pengar i sin oljefond och trots allt finns det en form av budgetdisciplin i deras parlament
när det gäller budgeten. Jag har inte fått den bilden att de har sagt att ”vi lägger till en skola eller vi gör något till och plussar på och plussar på och vi tar
av de stora oljemiljarderna”. Ser hur Norge har kunnat nå en parlamentarisk
överenskommelse att ha oljefonden någorlunda i lugn och ro och ändå ha en
ansvarsfull budgetpolitik. Jag skulle jättegärna ha velat att finansutskottet
skulle ha hunnit bekanta sig med Norge under den förra mandatperioden.
Men tiden tog slut och därför är detta ett tips till det kommande finansutskottet. Har ni tid så skulle jag jättegärna få reda på hur Norge har lyckats. Tack,
fru talman.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, talman! Ltl Nordberg berör ett mycket viktigt element i självstyrelsesystemet; storleken på klumpsumman. Vi vet att landskapsregeringar som kommit och gått har alla försökt påverka själva malören i
hela systemet, dvs. att vi inte kan få en förändring till stånd med mindre
än att Finlands riksdag gör en lagändring. De här ansträngningarna som
har gjorts har stött på patrull. Finansministeriet är inte villigt att diskutera. Men i ljuset av de vårdreformer, inklusive självstyrelseförvaltningar som ska skapas på finskt håll senast 2019, så borde rimligtvis även finansministeriet ha ett plötsligt intresse av att också diskutera klumpsummans bas, själva grunden för det hela.
Om man väljer att finansiera vårdområdena via statlig beskattning så
då pratar vi om en förstärkning av klumpsumman som blir ganska stor.
Men det är inget system som vi vill ha.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Mika Nordberg, replik

Fru talman! Ltl Harry Jansson lyfte upp en mycket intressant synvinkel,
de nya vårdreformområdena i Finland. De måste ju ha någon form av
uppbyggnadssystem. Om det flyttar in flera personer i vissa centra så
måste det finnas en flexibilitet i statsandelar och övrigt. Utifrån detta
kanske det är fullt möjligt att det kan finnas en ny öppning från finansministeriet.
Däremot tror jag också att vi från åländsk sida behöver vara väldigt
observanta vad gäller hela den här omstruktureringen i Finland så att
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inte Åland uppfattas som ett av de här distrikten. Vi har fortfarande vår
självstyrelse och självstyrelselag som ligger till grund för den åländska
demokratin.
Ltl Harry Jansson, replik

Det sistnämnda som ltl Nordberg nämnde är oerhört viktigt, vilket jag
också nämnde i mitt anförande tidigare idag.
I Finland har man tidigare endast haft Kajaanaland som experimentellt självstyrande område som upphör 2016, men efter att man skapar
18 nya självstyrande områden så är det oerhört viktigt att Ålands status
kommer fram på rätt sätt.
Nog är det ju märkligt att vi nu i Helsingfors har en regering som har
en majoritet för beskattningsrätt för de 18 nya självstyrande områdena,
men att ge Åland någon motsvarande rätt, som autonomi har varit oerhört svårt. Det är intressant att se hur sakar och ting förändras, vilket
har sagts också tidigare från talarstolen idag. Det här är ett moment som
vi tillsammans måste se till att göra det bästa av. Vi måste hitta ett system som är hållbart där vi lever av egna pengar men utan att vi styrs
från Helsingfors i högre grad än nödvändigt.
Ltl Mika Nordberg, replik

Fru talman! Det finns ett ordspråk som säger att man ska smida så länge
järnet är varmt. Det är väl lite så som man får säga i den här reformvågen som går i Finland. Men vi måste vara ytterst försiktiga med att det
inte är den reformen som är grunden för att vi i så fall får en utökad beskattningsrätt. Det är fortfarande självstyrelsen som ska vara grunden
för det. Dessa nya områden öppnar säkert upp för diskussion och nytänkande så vi får ta tillfället i akt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Ltl Nordberg lyfte möjligheten att söka extra anslag. Jag utgår ifrån att det är kortruttsprojektet som han huvudsakligen syftade på.
Verkligheten är den att i praktiken finns det en färdig ansökan gjord, ett
förarbete av den nu avgående regeringen. Ansökan lämnades inte in
därför att den föll på oenighet. Det fanns krafter i oppositionspartierna
och även i majoritetspartierna som önskade ha en tunnel med i det projektet, vilket en majoritet i landskapsregeringen ansåg vara orealistiskt
och skulle fälla hela projektet.
Jag skulle gärna vilja ha ett förtydligande. Kommer den här regeringen att lämna in ansökan för extra anslag och ha det med i sitt regeringsprogram? Kommer i så fall kortruttsprojektet att vara avhängiggjort av
extra anslag? Kommer kortruttsprojektet inte att förverkligas annars?
Kommer det att finnas ett tunnelförslag mellan fasta Åland och Föglö
med i denna ansökan om extra anslag?
Ltl Mika Nordberg, replik

Fru talman! Det är kanske lite för tidigt att säga exakt vad som kommer
att bli slutresultatet av detta. Den nya regeringen som tillträder får ta en
titt på själva kortruttssatsningarna och på ansökan gällande extra an-

slag. Det är precis korrekt som vicelantrådet här beskriver att det fanns
en oenighet i ansökan om extra anslag. Min personliga övertygelse är att
när man pratar om extra anslag så är det inte ett litet projekt. Det handlar om större och mer långsiktigt projekt. När man genomför hela kortrutten eller överlag satsningar i infrastrukturen så behöver man tänka
på två sätt. Man behöver tänka på en 20-30 års sikt vad som är klokt och
smart att försöka uppnå, samt vad som är möjligt att under denna mandatperiod att kunna få igenom. Jag tror att extra anslag förmodligen
kommer att komma på tapeten under de kommande fyra åren.
Talmannen
Tiden är ute!
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Den koalition som nu avser att bilda regering består av två
stycken förlorande partier. Moderat samling förlorade tre mandat och
socialdemokraterna ett mandat och sammanlagt har den kommande regeringen 17 mandat. Tidigare när man har sökt om extra anslag så har
man alltid hedrat principen att man ska försöka uppnå enighet i lagtinget. Kommer den här koalitionen nu att hedra den principen eller
kommer den att agera på ett annat sätt?
Ltl Mika Nordberg, replik

Fru talman! Jag tror att den kommande regeringen kommer att lägga
förslag som är välgenomtänkta, kloka och långsiktiga. Kan vi då argumentera för de förslag som vi kommer att lägga så tror jag också att vi
kommer att få en rätt så stor enighet i salen inför de projekten. Det är
åtminstone min förhoppning.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Talman! Tack för raka besked, ltl Nordberg. Ni har en historia av att uttrycka saker konkret och det är en bra början för vilken ministerroll som
helst.
När det gäller ansökan om extra anslag så tangerar möjligen min replik vicelantrådets. Jag har fått den uppfattningen att ltl Nordberg tidigare har varit rätt kallsinnig till begäran om extra anslag av det skälet att
det inte har funnits en tunnel till Föglö med. Jag undrar vad det är som
har hänt som har fått ledamoten att möjligen byta fot i den frågan? Jag
uppfattade det nu som att extra anslag var en ganska väsentlig del av anförandet.
Den andra frågan gäller PAF pengar. Förstod jag det rätt att ltl Nordberg nu är av den åsikten att PAF pengarna borde tas in i landskapsbudgeten som vilka andra intäkter som helst? Det vore i så fall på tiden.
Ltl Mika Nordberg, replik

Fru talman! Jag svarar på första frågan i första repliken och ser hur
långt jag hinner kommer.
När det gäller extra anslag så är det precis så som man har sagt i tidigare repliker. En av orsakerna till varför jag personligen inte ville stöda
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en ansökan om extra anslag var just att man inte tog med en fast vägförbindelse till Föglö.
Jag tror att när det gäller hela kortruttsprojektet så ska man se det
som en helhet sett ur ett 20-30 års perspektiv. Finans- och näringsutskottet var under den förra mandatperioden till Föglö där vi hade ett
möte. Samtliga skärgårdskommuner, som var representerade från norr
till söder, var helt inne på att om man kan prata om en fast vägförbindelse till Föglö så påverkar det hela kortruttsplaneringen på lång sikt.
Även finans- och näringsutskottets besök på Färöarna visade att om det
finns en vilja så finns det en väg.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, talman! Det står väl utom allt rimligt tvivel att en fast väg är bättre
än en icke fast väg om någon betalar den. De kostnadsberäkningar som
finns på en tunnel rör sig om allt mellan 70-100+ miljoner euro, vilket
hittills väldigt få människor har menat att är realistiskt med tanke på det
trafikunderlag som finns dit ut.
Menar ltl Nordberg att en Föglötunneln måste ingå i ansökan om extra anslag, även i det fall att det inte är utrett till fullo, vilket hittills i
varje fall inte riktigt har skett? Däremot gav kortruttsutredning i övrigt
rätt starka argument för ansökan om extra anslag.
När det gäller PAF pengarna så återupprepar jag frågan. Tycker ledamoten att det är dags att vi tar in dem i budgeten som vilka andra
pengar som helst?
Ltl Mika Nordberg, replik

Fru talman! Jag är helt övertygad om att man har pratat om folkomröstningar tidigare på Åland. Extra anslag kan de facto i teorin betala
hundra procent av en tunnel mellan Åland och Föglö. Om vi får extra
anslag som bekostar en tunnel till hundra procent och har en folkomröstning på Åland så tror jag att den folkomröstningen skulle utmynna i
att ålänningarna vill ha en tunnel.
När det gäller PAF medlen så behöver man ha en långsiktig rak linje
på de pengar man tar in och resten behöver i så fall fonderas på ett eller
annat sätt. PAF pengarna ska inte gå upp och ner som en berg ochdalbana. Jag anser att redan idag är PAF pengarna en del av budgeten
och jag utgår från att vi idag redan använder PAF pengar i flera olika
samhällsfunktioner.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Runar Karlsson

Fru talman! Landskapet Åland mår förhållandevis bra. Småskalighetens
Åland har många fördelar som vida överstiger dess nackdelar. Självstyrelsen
som är en humla som inte borde kunna flyga levererar en mycket högklassig
samhällsservice utan skuldsättning. Självstyrelsen har gett Åland många möjligheter till nya arbetsplatser. Från näringslivet har man varit snabb att ta
vara på möjligheterna. Allt det här har gett Åland en mycket låg arbetslöshet
och en mycket god välfärd.

På samma sätt ger den kommunala småskaligheten större fördelar än
nackdelar. De åländska kommunerna har en förhållandevis låg skatt och de
har de senaste åren stärkt sina ekonomier betydligt.
Vi har en bra närproducerad service ute i kommunerna där barnen har
nära till både skola och barnomsorg och där äldreomsorgen håller en mycket
hög klass.
Utmaningen nu är samordning inom barnskyddet, missbrukarvården och
handikappservicen i enlighet med lagen eller det så kallade KST. Den samordningen ska nog gå att ro i hamn inom lagstadgad tid. Jag tror inte det
finns så stora problem att hitta samarbetsformer vad gäller KST om man delar upp Åland i två, tre eller fyra områden.
Befolkningsutvecklingen i kommunerna har varit mycket gynnsam. Mariehamn har ökat med cirka 1 000 personer sedan år 2000. Landsbygdskommunerna har sedan år 2000 ökat med drygt 2 300 personer. Föglö och Vårdö
har i stort haft oförändrad befolkning sedan år 2000. Problemet är Brändö,
Kumlinge, Kökar och Sottunga som under de senaste 15 åren har minskat
med 200 personer eller ca 15 procent. Nu är man nere i endast 1 100 personer, vilket är bekymmersamt. Men det är en utveckling som vi ser runt omkring oss och som med all säkerhet kommer att fortgå.
Man kan nog säga att den kommunala verksamheten i stort på Åland inte
är speciellt problemfylld, utan vi politiker borde istället koncentrera oss på
landskapets verksamhet. Landskapets verksamhet tuffar på rätt bra men har
ändå stora utmaningar framför sig.
Sjukvårdens kostnadsbehov ökar nu och i framtiden på grund av den
ökande befolkningen, den åldrande befolkningen, det ökade kraven från patienterna och framförallt den ökande kunskap som läkarvetenskapen hela tiden förser oss med.
Budgetmedlen för ÅHS år 2016 är tillräckliga men måste öka med cirka 2-3
procent per år för att kunna upprätthålla den standard vi har idag och för att
kunna hålla jämna steg med vetenskapen att kunna både bota och lindra för
dem som behöver hjälp. 2-3 procent betyder ungefär att kostnaderna ökar
med 2-3 miljoner per år inom sjukvården för att vi ska kunna ge ålänningarna den vård de behöver få.
Inom sjukvården har vi också stora investeringskostnader. Det finns stora
kostnader inom huset, reinvesteringar och förändringar för att kunna öka antalet operationer.
Det geriatriska bygget måste nu efter en lång planering och besvärsrunda
komma igång trots att investeringskostnaderna uppgår till cirka 20 miljoner.
Speciellt med tanke på att den nuvarande byggnaden inte fyller dagens behov
och att både patienter och personal mår dåligt på grund av att den nuvarande
byggande har mögelproblem.
Fru talman! Sjukvård är en service som alla ålänningar behöver förr eller
senare, allt från vaccinering till vård. Därför måste vi stå upp med tillräckliga
resurser.
Det finns också ett annat område som jag speciellt vill lyfta fram och det är
jämställdheten. Här har vi nog misslyckats, om vi rannsakar oss själva. För
fyra år sedan pratade vi om att skillnaden i lönekuvertet för man och kvinna
vad gäller likvärdigt arbete måste minska. Den senaste rapporten visar att
skillnaden har ökat. Det här inte acceptabelt. Visserligen har man nu satt
igång ett arbete, men vi har inte sett resultatet, långt därifrån. Men man har
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satt igång ett arbete för att få jämlika löner i likvärdigt arbete. Vi hoppas att
det projektet kommer i land så fort som möjligt.
En annan sak som inte heller har lyckats och som är mycket svårare, är
våld mot kvinnor, både fysiskt och fysiskt. Det här är ett stort ok för vårt
samhälle, antagligen det största vi har, när kvinnan i många fall inte kan gå
säker vare sig hemma eller på sin arbetsplats. Läs statistiken! Det är skrämmande siffror.
Det som vi har gjorts är att landskapsregeringen har tagit på sig kostnaderna och en tydligare roll beträffande tillgång på skyddshemstjänster vilket
är mycket bra. Det är endast i det skedet när kvinnan redan har blivit misshandlad och slagen. Man måste förbygga det här, det är lätt att säga det men
svårt att göra det. Jag tror att jämställdhetsavdelningen måste förstärkas, den
består endast av en person idag tror jag. Jag brukar säga att jakten består av
två personer och jämställdheten av en person. Man borde åtminstone kosta
om de siffrorna. Personellt borde jämställdheten förstärkas. Vi borde också
sätta in mera pengar i budgeten för den här verksamheten.
På sidan 13 i budgeten finns det bra skrivningar om detta, hur man ska
följa upp och förebygga det. Jag hoppas innerligen att nästa regering följer
upp och konkretiserar ännu mera dessa punkter. Detta kommer åtminstone
jag för min del att bevaka och säkert flera med mig.
Fru talman! Till sist kan vi konstatera det som jag har sagt här, att det här
kommer att kosta pengar, förmodligen 4-5 miljoner per år, både när det gäller sjukvårdens ökade kostnader och när det gäller samma lön för likvärdigt
arbete. Kostnaderna kanske t.o.m. Ökar successivt och då måste det också finansieras på något sätt.
För min del vill jag igen säga att jag prioriterar sjukvården och jämställdheten framom kortrutt och nya färjor. Lägg ner kortrutt, lägg ner nya färjor!
Tack, fru talman.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Ltl Runar Karlsson och jag har vitt skilda synpunkter
när det gäller kommunstorlekar och effektiviteten hos små kommuner.
Ltl Runar Karlsson propagerar för små enheter och att man nu ska jobba
ännu mera mot ökat samarbete. Små kommuner tvingas väl egentligen
till samarbete för att klara välfärden. Det låter kanske bra med samarbete men det innebär också att politiken hanteras utan lika stark demokratisk förankring. Kommuner styrs då indirekt och det blir svårt att
veta vem man ska ställa till svars. Kan ltl Runar Karlsson utveckla det?
Jag brukar ofta höra ltl Runar Karlsson prata om att mindre enheter har
en starkare demokratisk förankring. Men i det här fallet så leder alla
dessa samarbeten till mindre demokratisk förankring.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Det där är egentligen inte riktigt sant. Det har blivit en sanning som mycket annat inom de kommunala diskussionerna. Samarbete
sker oftast och nästan alltid i kommunförbund där det sitter representanter från kommunerna. Jag sitter själv med i ett kommunförbund. Det
är klart att man går alltid hem till sin kommun och till sina folkvalda och
diskuterar de stora ramarna som man ska föra fram i kommunförbundet. Det är klart att i varenda ett kommunförbund så har var och en

kommun en stark påverkan. Sedan kan det förstås bero på om personerna inte går tillbaka till sin kommun och begär mandat. Men som jag
kan se så i de allra flesta fall så fungerar det riktigt bra utan något större
problem.
Ltl Petri Carlsson, replik

Fru talman! Det stämmer inte riktigt att det skulle vara propaganda. Det
är ett faktum att man blir indirekt vald till ett samarbetsorgan. Det är
inte ett direkt val, det är klart att det blir en viss brist på demokrati där
eftersom det styrs genom indirekt representation och det måste också ltl
Runar Karlsson erkänna.
Ltl Runar Karlsson sade att man måste öka ÅHS budget med 2-3 procent för att klara sjukvården framöver. Hur ser det ut? Under strejken
lyckades man hitta samarbeten, man rev murar och det gick att samarbeta över avdelningsgränser. Ltl Runar Karlsson sitter också i ÅHS styrelse. Jag såg ett beslut i tidningen att man valde att inte gå in för att det
skulle krävas så mycket investeringar i lokaler, men inte investerade
man i några lokaler under strejken. Finns det möjligheter att hitta samarbeten över gränserna och riva murar som finns för att kunna skapa en
effektivare sjukvård?
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Sjukhuset har en mycket kompetent ledning idag och då
menar jag inte styrelsen utan tjänstemannaledningen. Jag tycker också
att mina styrelsekollegor är jätteduktiga, jag tänker inte säga vad jag är.
Man håller på med ett konsekvent arbete, man förändrar, förbättrar och
river murar. Men ”problemet” med kostnaderna är att läkarvetenskapen
går snabbare. Man kan bota och lindra mycket mera idag. De patienter
som dog av en viss åkomma för tio år sedan skickar man idag med ambulanshelikopter till Uppsala eller Åbo och de blir friska. Den skillnaden
finns och det kostar pengar. Vem vill inte bli frisk om man är sjuk?
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl John Holmberg, replik

Tack, fru talman! Tack ltl Runar Karlsson. Jag har märkt här under den
andra dagen att det finns några uttryck som är ganska subjektiva, speciellt när man pratar om kommunstrukturen. Ett uttryck är ordet nära.
Vad innebär ordet nära på Åland? Ett annat ord är småskalighet. Vad
innebär småskalighet? Ett tredje ord är närdemokrati. Vad innebär närdemokrati?
Jag bor själv i Mariehamn och har jobbat väldigt flitigt på landsbygden och tillbringat mycket fritid ute i skärgården. Jag märker att ett
stort problem, speciellt ute på landsbygden och ute i skärgården, är den
höjda åldersstrukturen. Vi får lägre deltagande på arbetsmarknaden, vi
får färre arbetsföra människor och det kan många gånger vara svårt att
hitta kompetens.
Jag tycker att det är bra att Enestam och norra Åland har gjort en utredning. Jag hoppas att den går vidare och att vi kan göra än allåländsk
utredning om kommunstrukturen.
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Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Jag har ingenting emot om Sunds, Getas och Finströms
kommunpolitiker beslutar om att gå ihop tillsammans. Det ska vi absolut understöda.
När det gäller den demografiska utvecklingen så inte blir folk yngre
bara för att man slår ihop kommunerna. Man blir lika gammal i alla fall
och behöver precis lika mycket vård och det kostar lika mycket oberoende var man får vård. Så det har ingen betydelse.
Vad är nära? Det frågar man ofta från Mariehamn. Ja, allting är nära i
Mariehamn. Men om elever från Saltvik, Sund och Geta ska forslas till
Jomala eller Finström då är det långt. Min egen kommun har två skolor.
Väljarna, som valde in oss i fullmäktige, ansåg att det var för lång väg att
ha bara en skola. Det ansåg man också i senaste val.
Ltl John Holmberg, replik

Jag tror mig bestämt veta att en kilometer är en kilometer i Mariehamn
och en kilometer är en kilometer i Geta. När man sätter sig i bilen på
Åland idag så åker man 15 kilometer så spelar det inte någon roll var på
Åland man satte sig i bilen, man kommer lika långt ändå.
I ÅSUB statistik ser vi tydligt att större enheter producerar samhällsservice mer förmånligt än mindre enheter. Det betyder att pengar finns
över till annat. Det kan betyda att skolan kan finnas på färre antal kilometer från hushållet om vi tänker lite mer rationellt och mera samhällsekonomiskt. Jag tror att vi i framtiden måste ställa oss frågan om vi har
råd att ha det som idag? Eller måste vi göra något så att vi har råd med
det väsentliga istället?
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Vad som sätter prislappen på en skola, oberoende om den
är liten eller stor, är klassernas storlek, antal lärare och antal assistenter.
Man kan till och med säga att de skolorna som är dyrast kanske är de
mest effektiva eftersom man i ett tidigt skede sätter in assistenter för de
elever som har problem. Om man negligerar eleverna i början så får
man mycket större problem i högstadiet och senare i livet och då kostar
de mycket, mycket mera. Man måste se till helheten.
Återigen till kommunerna, om kommuninvånarna vill ha färre kommuner så är det klart att de ska få det. Men det är kommuninvånarna
ute i kommunerna som ska bestämma det och inte lagtinget. Vi 30 personer här i lagtinget måste ju veta mycket, mycket mindre än dessa 250
fullmäktigeledamöter när det gäller vad som är bra för kommunerna och
vad de vill ha. Låt de bestämma själva, det är detta som är demokrati!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Ingrid Johansson, replik

Tack, talman! Jag är tacksam för att ltl Runar Karlsson tänker föra en
feministisk politik här lagtinget. Det kommer jag också att föra tillsammans med ltl Runar Karlsson.
Jag vill också uppehålla mig kring kommunstrukturen. Jag tänker
framförallt på de uppmaningar som kommunerna har gällande åld-

ringsvården med en alltmer åldrande befolkningen. Idag ser vi att man
kanske utför vård på fel nivå till fel individer. Jag vill också koppla till
det som ltl Karlsson nämnde kring skolan. Alla elever behöver inte ha
små klasser. Vissa grupper av elever behöver en väldigt hög vuxennärvaro medan andra elever klarar sig med mindre. Det samma gäller förstås vården, olika individer behöver ha olika vårdgrader och där borde
det finnas samarbetsvinster.
Ltl Runar Karlsson, replik

När det gäller åldringsvården så sätter man också prislapp på vilken
vård man vill ge ålänningarna. Jag kan ta Saltviks vårdhem som exempel eftersom jag känner till det mest. De har 25 platser, 15 av dem är
egentligen institutionsvårdsplatser och 10 platser är inte det. 10 personer skulle kunna vara hemma, men problemet är att dessa 10 personer
inte vill vara hemma, de vill vara på vårdhemmet. Det är därför som vi
vill ge dem en bra vård. Det kostar lite mera men vi anser att de har rätt
till det. Vi måste komma ihåg att det är de äldre som har byggt upp det
här samhället.
Återigen till kommunerna, de som sitter i fullmäktige; varsågoda och
motionera om att slå ihop kommunerna och försök få majoritet. Det
stöder jag.
Ltl Ingrid Johansson, replik

Tack, talman! Det finns ju förstås olika ekonomiska förutsättningar i de
olika kommunerna. Jag ser att vi härifrån lagtinget har ett ansvar över
hela Åland som en enda helhet. Det som är möjligt i Saltvik kanske inte
är möjligt i andra kommuner. Därför tycker jag att vi härifrån behöver ta
ett helhetsgrepp.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Det är ju klart att det beror på hur kommunerna prioriterar
förstås, om de prioriterar kärnverksamhet eller någonting annat icke
lagstadgat. Prioriterar man icke lagstadgat så är det klart att det tar av
de lagstadgade kostnaderna.
Vad ska lagtinget göra? Ja, lagtinget ska förstås fördela landskapsandelarna. Så har man gjort idag, man fördelar så att hela Åland kan leva.
Man ger mest till de svagaste och minst till de starkaste. Det är ganska
naturligt. Den politiken har förts här allt sedan självstyrelsens tillkomst.
Jag antar att den politiken kommer att fortsätta, jag hoppas det åtminstone.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

Tack, fru talman! Ltl Runar Karlsson nämnde de stora utmaningarna
som ÅHS står inför. Han nämnde 2-3 procents kostnadsökningar per år,
om jag förstod det rätt.
Ett scenario som man kanske inte alltid tänker på är det etiska dilemmat som man kommer att stå inför och som jag tror att vi bara har
sett en början av. Det kommer nya mediciner, nya terapier och nya behandlingsformer som kostar mera pengar och många, många flera liv
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kan räddas. Att veta var man ska dra gräns och kan man dra en gräns?
Jag tror att det kommer att bli en väldigt stor och svår uppgift att göra.
När det gäller ett så litet samhälle som Åland och Ålands sjukhus och
att veta vilken ny teknik man ska satsa på, är det något som ni diskuterar ofta i styrelsen?
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Det etiska dilemmat är verkligen ett dilemma. Läkarna botar och lindrar efter sin kunskap, kosta vad det kosta vill. Gränsdragningen måste på något sätt göras politiskt och det vill man ytterst
ogärna prata om här i lagtinget. Jag har fört upp det gång på gång här i
salen. Men man pratar hellre om kortrutt och nya färjor och jakt, inte
om det dilemmat för det är så obehagligt. Det här måste vi ta tag i under
den här fyraårsperioden, det är absolut så.
Nu kommer jag inte ihåg den sista frågan.
Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

Tack, fru talman! Frågan gällde hur man ska veta vad man ska satsa på.
Under den förra mandatperioden i mitt arbete med BSPC, i arbetsgruppen ”Innovation in Social and Health”, lyftes det etiska gång på
gång som en av våra stora och svåra frågor att handskas med.
Jag undrar vad ltl Runar Karlsson anser om att kanske börja samarbeta lite mer med de privata aktörer som finns på den åländska marknaden för att kunna hålla kostnaderna nere? Vad anser ltl Runar Karlsson om detta?
Som medlem av regeringspartierna lovar jag att jag verkligen kommer
att jobba för att prioritera och lyfta kunskapen om psykiskt och fysiskt
våld i nära relationer.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Det känns tryggt.
Privatisering, ja, ÅHS styrelse och ledning har fortgående diskussioner med den privata sidan. Jag har bara någon minut på mig att förklara
så jag hinner inte. Men det har stupat på problem, faktiska problem och
där har också moderaterna varit starka och förhandlat. Man kan tro att
moderaterna är de starkaste för privatisering men även de har insett att
det inte är så lätt alla gånger att göra det här.
Vad ska sjukhuset satsa på? Man ska satsa på ungefär det som man
gör idag. Idag skickar ÅHS bort patienter, inom de områden de inte själv
satsar på, för ungefär 10 miljoner i året. Antagligen kommer det att öka
mera eftersom vi inte kan ha spjutspetskompetens på Åland. Den kompetensen köper vi in främst från Åbo och Uppsala. Där har man kompetensen. Ju mera kunskaper det finns, desto mera köper man. Som sagt,
är man sjuk så vill man bli frisk.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Roger Höglund, replik

Tack, talman! Ett stort tack till ltl Karlsson för tydliga svar om kommunstrukturen och betoningen på valfrihet som ska råda ute bland kommunerna i den här frågan.

Hälsocentralen i Godby på norra Åland servar ungefär 6 000 människor. Vad anser ltl Karlsson om framtiden för hälsocentralen på norra
Åland med tanke på att sjukvården står inför mera och större kostnader?
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Man märker att det finns ett tryck att allting inom landskapets verksamhet ska in till stan, ett naturligt tryck. Det är ganska naturligt i och för sig. Samma tryck skulle det förstås vara på kommunerna
om det skulle vara en kommun på Åland.
Det är lite samma sak här. För ett tag sedan stängde Godby hälsocentral på fredagarna och har nu öppet fyra dagar i veckan. Man har fått ge
sig som ortsbo. Å andra sidan var det ett ganska förnuftigt beslut för
man producerar ungefär lika mycket under fyra dagar som tidigare under fem dagar. Det blev en effektivare verksamhet och därför tyckte jag
att man kunde göra så. Det är nog ett kämpande för att upprätthålla en
landskapsservice på landsbygden även inom det här området.
Ltl Roger Höglund, replik

Tack, fru talman! Jag tackar ltl Karlsson för det beskedet. Jag vet att
oron på norra Åland är stor för att något negativt ska hända med Godby
hälsocentral. Men det var precis det svaret som jag önskade, tack.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Ltl Karlsson tog själv upp utbyggnaden geriatriska kliniken. Han nämnde att det har varit problem med mögel i gamla Gullåsen. Vilken status har geriatriska utbyggnaden idag? När detta projekt
startades upp var det prat om dryga 100 platser och nu är projektet
kanske nere i 50 platser. Vad har man egentligen beslutat om? Var stannar projektet?
Är det faktiskt så att den delen som är utdömd och har stått tom i trefyra år är så dålig så att det inte går att bygga på utan det blir billigare
att riva ner och bygga nytt? Jag skulle vilja veta det för ute ibland byggare cirkulerar det att det är löjligt snack. Nu har byggare haft detta som
någon sorts baracker, som en arbetsplats, när man har arbetat på sjukhuset. Hur ligger det till egentligen? Det skulle vara bra att höra det från
en ledamot som sitter i styrelsen för ÅHS.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Först detta med mögel, jag vet att det förekommer och folk
är frågande till varför de mår dåligt och att det inte kan stämma. Men
problemet är att varenda en människa är olika. En del tål mögel och en
del tål inte alls mögel. Man kan inte säga att det inte är sant. Jag vet
själv att det finns personal som måste flytta därifrån och som har varit
sjukskrivna på grund av mögel. Det kostar också massor med pengar.
Det är helt klart så att skulle jag själv få bestämma så skulle jag ha rivit
omkull alltihop och byggt precis nytt, det skulle vara absolut det bästa.
Men nu finns det fortfarande en tro att man kan använda det gamla. Vad
är statusen? Ja, det beror väl lite på den nya regeringen och hur de
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kommer att se på det här. Det planerades ganska stort ifrån början, för
stort då. Styrelsen och framförallt byggnadskommittén varit duktiga och
fått ner projektet. Min tro är att det blir ungefär mellan 40 och 50 platser på sikt. Man försöker också slussa ut patienterna från rehab ganska
snabbt till kommunerna. Man skulle hoppas att kommunerna kan ta någon form av efterrehabilitering så skulle trycket minska ännu mera.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Brage Eklund, replik

När man lyssnar hur man pratar när det gäller geriatriska så har jag alltid ställt mig frågan om detta som man håller på att bygga är en lyckad
lösning.
Långvårdsklienterna har blivit utslussade till kommunerna. En del
har fallit bort av naturliga skäl. Fortfarande finns det klienter som måste
ha långvårdsplatser. De måste nu vara i kommunerna eller på Det Gamlas Hem. Är detta lösningen nu? Man hjälper klienter och anhöriga under korta perioder. Är det sist och slutligen den rätta lösningen?
Ltl Runar Karlsson, replik

Ja, absolut, det är helt enligt lagstiftningen. Sjukvård ska bedrivas på
sjukhuset och åldringsvård ska bedrivas ute i kommunerna. Det är precis så som det är nu. När man är färdigbehandlad inom sjukhuset, inklusive geriatriska, så ska man ut i kommunerna och då ska kommunerna
ha resurser och beredskap att ta emot dem. Det var lite si och så med det
för sex, sju och åtta år sedan innan kommunerna hann bygga ut sin åldringsvård och sina lokaler. Idag kan man väl ta emot dem som är färdigbehandlade.
När man pratar om kommuner och landskapet så finns det säkert en
del diskussioner om att man kanske ännu mera kunde samarbeta ha någon form av efterrehabilitering ute i kommunerna. Det kanske måste till
lagstiftning och i alla fall diskussioner med kommunerna. Jag tycker absolut att verksamheten är på helt rätt nivå idag.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Mitt anförande kommer delvis att beröra en del av de motioner som har lämnats in från Ålands Framtid. Resterna av motionerna
kommer Axel i morgon att fortsätta med.
Jag begärde inte replik på ltl Roger Höglunds anförande när han berörde
KST. Han uppmanade att man skulle titta över KST på nytt och vilken roll och
vilken form kommunerna ska ingå i samarbetet. Jag stöder ltl Höglund fullt
ut. Jag tror att kommunerna fortfarande inte riktigt har fattat vad det kommer att innebära. Med det lagförslag som ligger så har kommunerna möjlighet att skapa olika konstellationer. Det kan bli norra Åland, det kan bli Eckerö-Hammarland, det kan bli Jomala skilt och Saltvik skilt. Då är frågan, hur
har man uppnått det här samarbetet och de krav som landskapsregeringen
ställer på samarbete för att man ska uppfylla lagens krav? Ingen vet egentligen vad kraven är. Sist och slutligen är det en bedömning från landskapsrege-

ringen om kommunerna har uppfyllt kraven. Jag ville bara ge en replik härifrån talarstolen att jag stöder ltl Höglunds tankar.
Ltl Tage Eriksson var inne på livsmedelsproduktionen, han kommenterade
vår budgetmotion och understödde den. Jag får tacka för det stödet.
I diskussionen kom han sedan in på stora satsningar som har gjorts, 1 000
kor och stora enheter och små enheter. Det blir aldrig stora enheter på Åland
hur vi än vill. Hur mycket vi än pratar om stora enheter så blir det inte det. Vi
har inte den arronderingen och vi har inte den sammansättningen av fastigheter så att vi skulle kunna få en rationell lösning av våra enheter. Det betyder att de som har stora enheter idag ligger på vägarna och transporterar foder och transporterar bort gödsel mm. Det är kostnadskrävande och miljöeffekten kan man alltid diskutera. Stora och rationella enheter får vi aldrig här
på Åland. Vi har små enheter, det måste vi lära oss leva med och det måste vi
förstå när vi pratar om stöd till jordbruket och LBU-program som vi har fastslagit och som man egentligen inte kan rucka på mera. Men stora enheter
kommer vi aldrig till.
När det gäller ekologisk odling gav ltl Tage Eriksson ett bra svar. Man tar
det i den takt som efterfrågan kommer. Man kan inte pressa fram att Åland
skulle bli en ekologisk grön ö och tro att man frälser allting och framförallt
räddar jordbruket med det. Så fungerar det inte. Jag vill påstå att den som
har den drömmen förstår inte hur jordbruket, strukturen och handeln fungerar. Man skapar inte nya marknader med att säga Åland är ekologiskt och tro
att alla börjar ropa efter åländska ekologiska produkter. Så fungerar det inte.
Det finns ekologiska produkter från hela världen som konkurrerar med
varandra. Även produkter som kommer in till Finland idag konkurrerar med
produkter som produceras här på Åland. Det är lite ruckelromantik över tanken att Åland skulle bli en grön ö i Ålands hav genom ekologisk odling. Blir
det så i framtiden så då ska det gå självmant. Det ska inte vara tvång.
Sedan uppmanar jag alla att läsa en artikel i Svenska Dagbladet om den
ekologiska drömmen. Läs den artikeln. Några författare har skrivit en bok;
professor i växtnäring, Holger Kirchmann, professor i systemekologi Thomas
Kätterer och professor i vattenvård Lars Bergström. Läs boken men börja
framförallt med att läsa artikeln så förstår ni kanske lite vilka följder ekologisk odling skulle få om hela Sverige skulle gå över till ekologisk odling idag.
Då måste man utöka jordbruksarealen med 1,7 miljoner hektar för att uppfylla de krav som finns på produkter i Sverige.
Jag tänker inte argumentera mera mot det här. Jag har ingenting emot
ekologisk odling, det har jag aldrig haft. Det är ett linjeval som var och en gör.
Det går inte med tvång.
Sedan kommer jag in på motion nummer 17 angående fortsatt förverkligandet av turiststrategin. Jag är första undertecknare. Vi vill öka anslaget
med 150 000 euro för att uppfylla Visit Ålands önskemål. Vi har pratat lite
turism idag. Ltl John Holmberg och jag är ganska överens, tror jag. Han
kanske lite drog tillbaka sedan när han började fundera på att jag ville ha lite
högre anslag och han ansåg att vi måste vara lite försiktiga. Men verkligheten
är den att vill man få något och vinna något så måste man också vara beredd
att satsa lite. Jag är absolut beredd att ta konsekvenserna av en bättre marknadsföring på Åland.
Att nu bryta den påbörjade Convention Bureau och även marknadsföringen tillsammans med Visit Finland, där det kostar 50 000 euro i året att vara
184

med i, det är dumdristigt. Det är dumdristigt att hoppa av. Vi försöker ju hela
tiden hitta på nya marknadsområden, nya marknadsandelar och nya infallsvinklar att bredda turismen på Åland.
Som motprestation till Visit Åland så tycker att tjänsten som turistutvecklare som finns idag på regeringskansliet i landskapsregeringen skulle kunna
upphöra. Visit Åland kunde ta över det ansvaret och sköta turistutvecklingen
på Åland eftersom Visit Åland också är marknadsföringsansvariga.
Vi föreslår att man skulle höja anslaget med 100 000 euro, 50 000 euro för
tjänsten. Det borde även vara treårigt, eftersom avtalet med Visit Åland idag
är treårigt, så att man inte ger ett anslag nu på 100 000 euro idag och sedan
klipps det av igen efter ett år och då måste man bevaka igen i budgeten.
Jag tror att alla förstår värdet av turismen idag, den har belysts här tidigare. Sysselsättningen motsvarar 20 procent. Turismen står för 20 procent av
det samlade förädlingsvärdet inom det åländska näringslivet.
Det som är ännu viktigare är att turismen står för möjligheten att ha lokala
serviceaffärer ute på landsbygden. Turismen är egentligen avgörande för
många landsortskommuner att de har butik, till exempel i Geta eller i Vårdö.
Det bygger på att turister kommer och fyller ut de perioder när det egentligen
är ett underskott i verksamheten.
Vi har den oturen i Eckerö att vi har förlorat vår lokalbutik, men vi jobbar
stenhårt på att försöka få den tillbaka. Jag tror att det kommer att lyckas på
sikt för vi har nu så många bra projekt i Eckerö som kommer att medföra befolkningsökning. Alla projekt gör att vi får en större besöksnäring och bosättning. På sikt tror jag att vi kommer att få en affär.
Det blir lite ett vakuum, det är bara att konstatera att allt stannar av när
man inte har en närbutik att gå till. Man måste försöka hålla liv i närbutikerna. Ett sätt är att se till att turismen fungerar och att marknadsföringen fungerar och att man säljer Åland. Det är det viktigaste av allt. Turismen är en
produkt som har hur utvecklingsmöjligheter som helst, bara vi skulle ha entreprenörer som är villiga att satsa och se möjligheterna istället för att fundera
på livets mening överhuvudtaget. Det finns hur mycket utvecklingsmöjligheter som helst.
Jag hoppas att finansutskottet hör VD:n på Visit Åland. Jag tror att hon
kan argumentera ännu bättre än vad jag kan när det gäller detta. VD:n får belysa hur viktig turismen är.
Sedan har vi motionen nr 25 som gäller att sälja ut landskapets fastigheter.
Detta tog jag upp i ett replikskifte här tidigare och det gäller fastigheterna
som har övergått från staten till landskapets regi, gamla sjöbevakningsstationer. Det är viktigt att man nu följer upp detta så att det inte stannar av. Nu
har man fått fastigheterna och sedan blir det ingenting mera. Fastigheterna
förfaller, underhållet blir minimalt och man borde nu redan ha en plan på
vad man tänker göra.
Vårt förslag är att man hastigt försöker avyttra de här fastigheterna. Man
bör sälja ut fastigheterna och få in lite intäkter till landskapets kassa. Behov
av investeringar finns, här kan man fylla på i den kassan.
Motion nummer 23 gäller köpstopp för nya markområden. När vi har ansträngda tider att få själva verksamheten att gå runt så behöver vi inte investera i några nya fastigheter, även om det är behjärtansvärt på det viset att
det är för naturskyddsändamål. Jag tycker att vi ändå har ganska fritt på
Åland idag att besöka holmar, bara man sköter sig. Vi har allemansrätten som

är ganska snäll och öppen, folk får gå i land och gå ut i skog och mark hur
mycket som helst. Vi på landskapet behöver inte samla på oss flera markområden. Jag föreslår att det stryks och jag tycker att man borde ta det i beaktande.
Jag stannar här om jag ska vara lite snäll och inte gå alldeles för mycket
över tiden.
Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

Tack, fru talman! Ltl Eklund lyfte ekologisk odling och att vi inte kan
göra om hela Åland till en grön ö. Det förstår jag. Däremot hör man lite
hela tiden, t.ex. ÅTH säger nu att de har ett större sug från den finska
marknaden och det är endast bara 3 procent av deras produkter som
säljs på Åland. Det finns ett stort behov och folk vill ha fin åländsk lök
som kommer härifrån och gärna ekologisk. Men ÅTH har inte någon
möjlighet att komma emot för det finns för få som odlar ekologisk lök.
Det var bara som ett konkret exempel.
Ltl Brage Eklund, replik

Ja, det är klart att det finns marknad för vissa produkter i en viss omfattning. Hittills har ett problem varit när man har odlat ekologisk lök
att utsädet har varit så dåligt så att löken har ruttnat i laget. När man
äntligen fått in löken så har den nästan ruttnat före man har fått ut den
på marknaden.
Nu finns det en annan teknik. Nu finns det plantlök som kan göra att
man kan utveckla detta på ett annat vis. Men ändå innebär det ekologiska en liten ringa del. Som jag sade, jag är inte emot det. Men att tro
att man kan knäppa om som på en strömbrytare, att nu går vi från konventionellt till ekologiskt, det fungerar inte.
Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

Tack, talman! Har jag förstått det rätt att det är meningen att det nu ska
tillsättas någon som ska ha hand om en livsmedelsstrategi inom producentförbundet? Jag förstod att det tidigare inom hushållningssällskapet
fanns en rådgivare som helt specialiserade sig på den ekologiska odlingen och att den rådgivaren rationaliserades bort. Egentligen var det fel att
rationalisera bort en rådgivare om vi ska ställa om Åland till ett hållbart
Åland. Det är i alla fall mina tankar. Det var väldigt dåligt att ta bort en
rådgivare som verkligen satt på en enorm kompetens att hitta rätt produkter för att kunna odla ekologiskt på Åland. Stämmer mina funderingar?
Ltl Brage Eklund, replik

Frågan borde mera riktas till Tage Eriksson. Ltl Tage Eriksson kan nog
detta. Jag vet att försöksstationen har lagt ner sin försöksverksamhet
när det gäller all försöksodling på grönsaker. Endast äppel- och bärförsök är kvar. Visst har det försämrats på det viset. Hur rådgivningen har
försämrats kan jag inte svara på. Jag tror att man köper de här tjänsterna utifrån idag. Man har inte en egen rådgivare, så tror jag att det är.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl John Holmberg, replik

Tack, fru talman! Tack ltl Eklund, det är en glädjens dag för den som gillar turismen. Jag blev jätteglad för att de flesta anföranden idag från de
flesta partier har berört turismen, hur viktig den är och vilka framtidsmöjligheter Åland har med turismen. Jag håller helt med ltl Eklund att
turismen är viktig för landsbygden och för skärgården. Vi ska heller inte
glömma bort båtturismen som också är jätteviktig för speciellt skärgårdsbygderna och dess butiker. Läser man ÅSUB statistik gällande båtturismen i år så var det ingen glädjande läsning. Båtturismen har minskat med nästan 30 procent och det resulterar också i 30 procent mindre
intäkter i många butiker.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Tyvärr är båtturismen väderberoende. Turister bestämmer sig hastigt, är det till 2-3 dagar regn så flyr man området. Då
blir resultatet på det viset som det har blivit.
Åtminstone i min egen verksamhet, uthyrningsstugor, har det varit en
bättre säsong än tidigare. Jag kan inte se en nedgång där. Däremot ställs
det hårda krav på anläggningarna. De ska vara i toppskick och moderna.
Det är ingen som kommer till någon vedeldad kall stuga med kallvatten.
Idag ska stugorna vara som hemma i ett bostadshus.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Ingrid Johansson, replik

Talman! Jag välkomnar motionen om utförsäljning av statliga fastigheter. Personligen vill jag att man hellre skulle göra en översyn av det totala
fastighetsbeståndet. Jag är säker på att det finns andra fastigheter som
också kunde vara aktuella för försäljning. Varför har man valt att begränsa sig till just de här fastigheterna?
Ltl Brage Eklund, replik

Ja, man måste ju börja någonstans, fru talman. Dessa fastigheter har
tillkommit utöver de som har funnits tidigare. År 2004 gjordes en väldigt bra utredning om de totala fastigheterna på Åland, med minister
Johan Ehn i spetsen som ledde den här utredningen. Det finns en hel
bok om detta. Om jag inte minns helt fel så kom det förslag i budgeten
år 2005 eller 2006 på utförsäljningar av fastigheter. Men ingenting blev
verkställt.
Nu när ledamoten sitter i ett regeringsparti en så hoppas jag att hon
kan påverka och påskynda att man titta över det här fastighetsbeståndet.
Det är helt riktigt som ledamoten säger att man bör titta över det totala
fastighetsinnehavet.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Göte Winé

Tack, fru talman! Nu kommer jag att diskutera bl.a. lite idrott och utbildning.

I sitt anförande i måndags så berättade Johan Ehn om att ett idrottspolitiskt program ska tas fram vilket är bra. Det är riktigt bra. Vad vill vi politiskt
med idrotten på Åland?
Jag ser idrotten på det viset att vi ska få flera att vilja röra på sig. Jag är
själv inne på mitt 26:e år som ideell tränare inom idrotten. Jag upplever att
det är allt fler barn och unga som inte vill tävla utan de vill träna för att hålla
sig i form men också för det sociala, att umgås med vänner utanför skolan.
Samtidigt så finns det inom idrotten ett stort antal unga som vill tävla på
hög nivå, elitnivå och gärna så högt som möjligt.
Här har vi politiskt ett uppdrag att ge den politiska riktningen om att vi
inte bara vill se satsning på elitidrotten, utan man måste se även dem som
inte blir elit eller vill tävla.
Jag var på ett idrottstoppmöte i Ålborg och representerade Ålands lagting
i slutet av september och där hade vi en seminariedel som handlade om idrotten som integration och inkludering. Det blev mycket integrationsfrågor. Jag
känner idag att idrotten är en del av integrationen och inkluderingen. Allt fler
barn idag är ensamma.
Det är viktigt att alla ryms inom idrotten och att barnen inte toppas för tidigt inom barnidrotten. Jag har en känsla av att man idag i många idrotter
går mot toppning allt tidigare. Idrotten kanske ibland glömmer bort barnrättsperspektivet och de vuxna vill se att barnen vinner och att det ska gå bra
för fotbollslaget. Vad vill barnen? Det är viktigt att tänka på det sociala, att de
har roligt tillsammans.
Det betyder att verksamheten ska utgå ifrån barnets eget uttalade intressen
och behov, där leken, glädjen och lusten att röra sig sätts i första rummet. En
verksamhet som bör innehålla allsidig träning och som uppmuntrar deltagande i flera idrotter.
Vidare är tävling också en naturlig del för många och delar både idrott och
lek, men det måste just vara en lek. Det får inte bli för allvarligt. Resultaten
ska spela mindre roll. Alla ska få vara med på lika villkor. Succesivt sker sedan en naturlig differentiering mellan olika idrottsliga ambitionsnivåer, men
inom idrottsrörelsen ska det finnas plats för alla.
Det får inte bli så att vissa idrotter inte har råd med både unga motionärer
och elitsatsande. Jag har själv en gång i tiden startat en tonårsgrupp inom
simningen där man inte behövde höra ordet tävling. Man ska inte se att tränaren tar fram tidtagaruret. Man ska istället för höra hur man ska utvecklas.
Sedan ska inte kommungränserna spela någon roll. Det finns tyvärr beklagliga beslut på landsbygden där man tagit beslut att man bara ger stöd till
deltagare från den egna kommunen. Har man då verkligen tagit med ett
barnrättsperspektiv?
Nu är det ju så att idrotten har en bra takorganisation idag som kommer
att få uppdraget att ta fram ett idrottspolitiskt program. Men jag hoppas att
det ändå finns en politisk beställning till takorganisationen Åland Idrott. Vad
vill vi med idrotten? Vad är viktigt?
Fru talman! Idrotten är en del där barn får bekräftelse och utvecklar sig.
En annat viktigt ställe för barns utveckling är barnomsorg och skola. Men
det kan också gå tvärtom, för ibland kan både dagis och skola vara ett hårt
klimat för barn. Det är viktigt att man till dagis tar in alla kompetenser; barnträdgårdslärare, specialbarnträdgårdslärare och skolpsykologer bör finnas
som hjälp.
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Jag kommer ihåg en gång när jag i våras ringde till BUP för att prata om
BUP och om deras resurser räcker till. Ja, bara det finns rätt resurser på rätt
plats. Då tänker jag att man ser att barnomsorgen använder hellre skolpsykologer istället för att begära ett utlåtande av BUP. Det jag vill få sagt är att man
ska ha rätt resurser på rätt plats.
Jag ser brett på att vi behöver utveckla skolhälsan. Skolhälsan är jätteviktig. Ser vi på tillgången till skolpsykologer och skolkuratorer, vad kan vi göra
där? Satsar vi på skolpsykologer och skolkuratorer i våra skoldistrikt så ger
detta en framtida inbesparing för bl.a. psykiatrin, men framförallt får de som
verkligen få hjälp av BUP snabbare hjälp. Jag vill lyfta fram nytta med att använda skolkuratorer.
Jag har själv pratat mycket om att använda skolpsykologer. En person
inom skolvärlden sade att det är sociala problem som vi först behöver ta itu
med. Skolkuratorerna har kunskaper om detta och då bör vi ha tillräckligt
med skolkuratorer. Jag frågade en skolpsykolog och vi hade tillräckligt med
skolkuratorer just nu. Jag fick svaret; ”nej, tyvärr gör skolpsykologerna idag
skolkuratorernas jobb för de hinner inte med”. Hur vi ska göra här i framtiden behöver vi titta på.
Sedan vill jag prata lite om dessa elever som har anpassade läroplaner och
ska söka enligt prövning. Med en dåres envishet, brukar säga, så fortsätter jag
att prata om det och jag kommer också att avsluta mitt anförande med att
prata för dessa ungdomar.
Nu går vi mot en utbildningsgaranti. Vi kommer att förbättra för de elever
med anpassade läroplaner och som ska söka enligt prövning.
Jag upplever, fru talman, att vi har en tickande bomb. Allt fler unga kommer från grundskolan med anpassade läroplaner. Fortsättningsvis är det en
restriktiv antagning av elever med anpassade läroplaner. Jag förstår inte att
det ska vara så svårt att hjälpa dessa elever. Jag har pratat för dessa elever
varje gång tillfälle ges.
I våras så pratade jag om att det nu är dags att börja se som alternativet att
man ger utbildningslinjen en ”elevpeng” dvs. att linjerna får ersättning per
elev. Om man tar in elever med anpassade läroplaner så ska linjen få en extra
peng, för dessa elever behöver hjälp med lite extra resurser. Men slutar eleven den linjen och hoppar av så följer den pengen eleven. Då jobbar man säkert lite extra att hålla kvar de resurskrävande eleverna som man kanske annars glömmer bort lätt. Då blir eleven med anpassad läroplan mer intressant
och man säger inte att de inte har råd att ta in elever med anpassade läroplaner.
Apropå pengar så har jag en viss oro. Ifjol, när vi debatterade budgeten, så
tackade jag för bra skrivningar i Ålands gymnasiums budget där man skulle
ge de som behöver extra resurser. Gav man dessa elever de resurser de var i
behov av?
Idag har vi sänkt budgeten för Ålands gymnasium. Nu börjar reformen
Ålands gymnasium trilla på plats, men jag är ändå orolig.
Till sist, fru talman, vet ni om att de elever som söker med anpassad läroplan inte omfattas av vårt nordiska avtal om nordiskt samarbete av gymnasialstadiet kostnadsfritt? Enligt vad jag har fått erfara förra veckan så om en
elev med anpassad läroplan söker studieplats utanför Åland, till Sverige var
det i detta fall, så får familjen stå för kostnaderna. Stämmer detta att inte de
nordiska avtalen om utbildning inom gymnasialstadiet gäller så är det riktigt

oroväckande. Vi pratar om att man ska ha lika rättigheter, men om detta
stämmer så är det ytterst oroväckande. Framförallt eftersom vi idag har allt
flera elever som har anpassade läroplaner. Man måste verkligen börja fundera på om de som ger eleverna anpassade läroplaner vet vilka framtida negativa konsekvenser det kan få för dessa elever?
Jag vill ta upp lite till, fru talman, men jag tror att jag sparar det till en annan gång. Tack.
Ltl John Holmberg, replik

Tack, fru talman! Tack ltl Winé, jag håller med det mesta som ledamoten sade i sitt anförande.
Jag plockar upp idrotten. Idrotten går i bräschen för integration, social inlärning och gemenskap. Jag är den första att skriva under på att vi
ska försöka få fram ett idrottspolitiskt program som lyfter fram de saknar ltl Winé nämnde. Det är viktigt att vi bygger på breddidrotten. Barn
och ungdomar ska idrotta för att ha roligt, de ska fortsätta långt upp i
åldrarna och helst hela sitt liv. Skapar vi sådana förutsättningar så skapar vi per automatik också en topp som kommer att föra Ålands flagga
med stolthet ute i världen. Jag håller helt med när det gäller ett idrottspolitiskt program.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Tack ltl Holmberg, alla kan inte bli elitidrottare, men
alla behöver bekräftas. Det är så otroligt viktigt att man som idrottsledare bekräftar barnen och att de känner att de passar in. Det är detta
som barnen känner. Man ser en lycka hos barnen när de har lärt sig
någonting. Det gäller inte alltid vem som är snabbast på hundra meter.
Man märker att barnen känner att de blir bättre, får en bättre kondition
och att de utvecklas, att se detta i deras ögon är fantastiskt.
De som inte blir elitidrottare gör otroligt mycket för gruppen och
gruppsammanhållningen och det är de som ofta har de sociala förmågorna. De som verkligen har en vinnarinstinkt har mycket tunnelseende, de ser bara segrar, vinster och sig själva. De andra ser ofta det sociala.
Ltl John Holmberg, replik

Fru talman! Det bästa med det här är också att vi pratar om något som
inte är kostnadsdrivande. Det här kostar inte mer pengar än vad det har
gjort tidigare. Tvärtom, med tanke på de problem som har lyfts fram här
idag och igår om psykisk ohälsa så är idrotten kanske den aktivitet som
främjar psykisk ohälsa allra bäst från unga år.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Ingrid Johansson, replik

Talman! Vi har här lyft fram det ologiska med hur vi sätter budgeten
som helhet.
Jag vill också lyfta fram en annan budget som sköts på ett mycket
märkligt sätt. Det är gymnasiets budget, som ltl Winé lyfte fram. Nu diskuterar vi hur mycket pengar gymnasiet ska få för nästa läsår. Sedan går
pengarna ut till gymnasiets verksamhet, men först i augusti vet de vilka
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elever de har på vilka linjer och vilka individuella behov som finns. Inom
gymnasiets verksamhet kostar de olika linjerna väldigt olika. Jag understöder ltl Winé angående att man behöver se över budgeteringen av
Ålands gymnasium.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Tack ltl Johansson, det här är en utmaning. Just nu är
det svårt att veta hur nästa års elevunderlag blir. Det som också är lite
intressant med det här är att vi har gett bort den politiska makten till
Ålands gymnasiums styrelse. Vilken budgetsumma vi än sätter här är
det ändå styrelsen som prioriterar. Jag känner att den makten skulle jag
inte vilja ge bort även om jag igår pratade om att det är viktigt att landskapet ser över vilka pengar de har. Som lagtingsledamot vill jag gärna
vara med och se att de som jag prioriterar får pengar. Det här är en tuff
utmaning. Framförallt måste vi se till att vi genom lag styr att de elever
som behöver få extra resurser ska få det, och inte att man sedan får läsa i
något beslut att någon elev inte har fått en studieplats på grund av att
det inte finns pengar.
Ltl Ingrid Johansson, replik

Talman! Det är precis på det sättet som ltl Winé sade. Jag tror att vi behöver se till att vi har ett rejält utbildningspolitiskt program som säkerställer de utbildningarna som leder in i arbete och ekonomisk självständighet. Vi behöver faktiskt se på hela utbildningskakan, se vad som är
viktigast och säkerställa att de linjerna erbjöds till alla.
Ltl Göte Winé, replik

Ja, det var så vackert sagt så jag tänker inte säga någonting. Men jag
måste säga att ni liberaler blir bara klokare och klokare.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Ltl Winé lyfte fram ett otroligt viktigt politikområde
men också ett viktigt problem som vi behöver lösa under nästa mandatperiod. Det gäller nämligen elever som har anpassade kurser. Nu lyfte
ledamoten ytterligare en problematik att de eleverna har svårt söka till
Sverige. Vi socialdemokrater kan inte acceptera att vi har en sådan rådande situation på Åland när man både i Finland och i Sverige har hittat
lösningar.
Pengar styr vårt system. För att kunna skapa en förändring så tror jag
att vi behöver se över det ekonomiska systemet. Jag tackar för inlägget.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Tack, ltl Kemetter. Det här har vi diskuterat inom
gruppen ganska länge. Vi måste se vad vi kan göra för att trygga en
framtida studieplats för dessa elever. Om vi går mot en hårdare ekonomisk framtid så får det inte bli på bekostnad av dem som behöver mer
stöd. Man måste trygga dessa elever och se hur man kan hjälpa dem. Det
här är en investering i vår framtid. Det är de som ska arbeta och bli skattebetalare och därför måste vi förebygga marginalisering.

Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Tack för ett engagerat anförande. Det sociala patoset lever
starkt hos ltl Winé. Det är vackert så.
År 2013 fanns det enligt statistisk årsbok 180 elever från årskurs 1-9
som hade helt eller delvis anpassade läroplaner. Självklart har samhället
ett ansvar att se till att även dessa elever har möjlighet att få en gymnasieutbildning, en yrkesutbildning, det vill alla ha.
Min frågeställning är; borde inte resurserna sättas in tidigt? Resurserna borde sättas in tidigare, kanske redan i dagis, när man ser att det
finns barn som eventuellt kan ha problem. Det behövs också mer resurser i grundskolan. Ju tidigare man komma in med stöd och support
desto bättre blir resultatet.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Som vanligt kommer minister Thörnroos med mycket
bra inlägg.
Jag tog bort lite ur mitt anförande när jag såg hur tiden rusade iväg.
Får vi resurser inom barnomsorgen och kan jobba från tidig ålder med
skolkuratorer då sparar det in och då får man jobba med den sociala
tryggheten. Man har lättare att lära sig i tidig ålder. Resurser behöver
helt klart sättas in tidigt.
Vi som sitter i kommuner har utmaningar att verkligen se till att resurserna finns. Jag anser att vi har för få skolkuratorer idag för att
hjälpa elever. Vi har jättemånga barn som far illa i dagens grundskola.
Vi måste se till att vi hjälper dem, att de känner sig trygga och därigenom får de en bättre inlärning.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Jag tror att vi alla måste försöka komma ihåg att vi ska ha individen i centrum. Vi måste försöka skapa bättre interaktion i övergången
från barndagvården till grundskolan och från grundskolan till gymnasieskolan. Sist och slutligen är det en människa som vi pratar om. Jag tycker att samhället har en skyldighet att se till att den här övergången är så
lätt som möjligt. Det gläder mig att ltl Winé återigen lyfte dessa sociala
frågor. Ltl Winé har mitt fulla stöd.
Talmannen
Talmannen vill påminna om titulaturen.
Ltl Stefan Toivonen

Tack, fru talman! Bästa kollegor, ltl Winé hade ett intressant anförande när
han talade om den breda idrotten. Vi körde ju Triathlon för nästan 31 år sedan. Jag har stått för den här bredden. Jag var bland de sista då, men för
några veckor sedan var jag på andra plats i min åldersklass. Det blir bättre.
Jag tänkte gå till de tråkiga sakerna, budgeten.
Igår inledde jag med att lite försöka korrigera budgeten för att få fram vilket underskott det egentligen är frågan om. Jag lade fram två motioner om att
sänka uttaget från pensionsfonden och att sänka uttaget från PAF. Jag kom
då till att budgeten var ungefär minus 30 miljoner, vilket jag fick kritik för.
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Men om man inte undersöker hur stora uttag man ska ta, ja då kunde man
lika bra att ta ut 10 miljoner till från PAF eller 5 miljoner till från pensionsfonden. Då ser man att budgeten är i balans, det är inget problem och det är
bara att gå vidare. Det var detta som jag ville få fram.
Så länge dessa likvida medel, 58 miljoner, finns så då är det inget problem.
Men vi hörde tidigare här idag om det strukturella underskottet. Har vi detta
underskott år efter år så tar pengarna slut en vacker dag. Vi borde ändra riktningen tidigare.
Min vana trogen när jag tittar på ett sådant här dokument så hör det också
till att jag gör en formell granskning. Jag var på skolning för några veckor sedan och lärde mig hur ett förslag till budget ska byggas upp. Jag lärde mig att
man i början läser om en ekonomisk översikt som är skriven av regeringen.
Man får reda på situationen och hur man ser framöver. Det låter ju logiskt.
Därför blev jag lite förvånad när det visade sig att de 6 första sidorna här är
ordagrant citerade från ”Ekonomisk översikt hösten 2015”, publikation
15.10.2015, författaren Richard Palmer. Det är ingalunda regeringen som har
skrivit det. Det är tur att det inte är ett seminarieunderlag, för det är ganska
allvarligt att citera 6 sidor utan att ens nämna att det är en utomstående författare även om det är regeringens åsikter. Det kunde kanske ha funnits en
hänvisning.
Ltl Höglund var tidigare inne på det som jag också tänkte säga, ni som har
suttit här tidigare säger att den här budgeten är så mycket lättare att förstå.
Då undrar nog vi hur den tidigare budgeten var? Vi har väl sett några budgetar.
Jag reagerade på att när man öppnar budgeten på ungefär 200 och försöker hitta en innehållsförteckning så finns endast del, ett, två, tre och fyra. Om
jag vill titta var pensionsfonden finns så finns den inte innehållsförteckningen överhuvudtaget. Jag ska försöka se var den finns någonstans.
Det är synnerligen svårt att läsa den här budgeten om man inte är van med
den tidigare och om man inte har en innehållsförteckning. Det som också
saknas är ett sakregister.
Vi talade om fastighetsverket som jag stötte på när jag sökte en sak. Var
finns fastighetsverket? Jag hörde att det fanns på många olika ställen. Detta
finns ju på internet och då kan man googla och hitta det via internet men det
känns lite bakvänt. Det här låter kanske som små petitesser.
Om jag får påpeka det så är mitt gruppnamn Åländsk Demokrati. Jag tycker att det nästan är ett demokratiunderskott att man inte kan få fram informationen. Har man grundskoleutbildning så ska man kunna läsa den här budgeten. Men man hittar inte, det finns begrepp som man inte förstår och jag
tycker att vi kan försöka få budgeten ännu bättre. Den har blivit bättre har jag
förstått, men det finns nog många saker ännu att förbättra. Ni är vana att det
är på ett sätt, ni hittar och ni vet vilket moment en sak ligger under. Men om
man sedan vill titta på ett enskilt ärende så är det nog väldigt svårt.
Igår frågades det efter förbättringsförslag. Det som jag först vill nämna,
som flera andra har nämnt också, är att vi talar om att ekonomin är dålig men
ser vi internationellt så är arbetslösheten väldigt låg här, levnadsstandarden
är väldigt hög och det går bra för företagen.
Som jag ser det har vi problem med två saker. Det ena är prisnivån, om jag
exemplifierar en kopp kaffe på Torggatan och en kopp kaffe på annat håll. Det

andra är underskottet i budgeten, om det sedan är 17,10 eller 30 miljoner spelar inte så stor roll.
Vi har svårt att påverka prisnivån, vi kan påverka indirekt här i lagtinget.
Budgetunderskottet, som åtminstone en del har diskuterat här och många
har diskuterat lite andra saker, är faktisk det som vi 30 här kan påverka. Ska
budgetunderskottet vara noll, 30 eller 5 miljoner? Det är faktiskt vi som påverkar det. Vi kan inte skylla ifrån oss på någon annan.
Jag har själv sett ekonomier på annat håll, både i Frankrike och i Portugal.
I Portugal trodde de att de hade hur mycket pengar som helst. EU betalade
20,30 och 40 procent, det var inget problem med det, man byggde och byggde och till slut tog pengarna slut. Nu har man sänkt löner och pensioner med
30 procent. Vi är absolut inte i det läget, vill jag betona. Det är bättre att vi ser
hur det har gått för andra och mota Olle i grind.
På fastlandssidan har man talat mycket om kostnadsnivån, att försöka få
ned lönekostnaderna. Man har talat om 5 procent. Det har varit sänkningar
av övertid och semesterpremier. Den debatten förväntade jag mig före valet,
men jag såg inte mycket av den.
Om vi ska kunna diskutera den saken så måste vi börja här. Därför har ÅD
lagt en budgetmotion om att lagtingsledamöternas arvoden ska sänkas med 5
procent. Det är detta som är målet på fastlandet. ÅD har också lagt en budgetmotion om att regeringsmedlemmarnas löner ska skäras ner med 5 procent. Om vi börjar med den diskussionen så har vi förmodligen lättare att
diskutera annat. Vi har varit inne på saker som kanske borde sänkas osv. Vi
kan inte kräva att andra ska sänka sina löner om vi inte börjar med oss själva.
Dagen efter valet så besökte jag lagtingshuset med min portugisiska vän
Helena och hon var imponerad över vad hon såg. Före vi träffades så visste
hon inte att Åland fanns. Hon blev väldigt förvånad när jag några dagar senare sade att vi tyvärr måste flytta ut härifrån ett år för att vi ska renovera
lagtingshuset. Jag har personligen haft svårt att säga till dem som jag har visat lagtingshuset för att vi ska renovera för 4 miljoner.
Vi såg hur det gick med renoveringen av museibyrån. Kostnaderna skulle
vara 2 miljoner men det blev 6 miljoner.
Det här är någonting som berör oss. Jag har lagt en motion om att vi ska
halvera renoveringskostnaderna. Det sparar 2 miljoner. Vi kanske t.o.m. inte
behöver flytta ut till landet. Jag tycker att ett parlament ska hållas i centrum.
Det finns väl inget parlament någonstans i världen som inte håller till i huvudstaden? Världens minsta metropol.
Om vi ska kunna diskutera sänkningar 15, 17 eller 30 miljoner så tycker jag
att vi måste börja med att diskutera det som ligger runt oss; våra arvoden, regeringslönerna och renoveringen här.
Jag har lite till men det går ju att få flera talturer så jag ska inte gå över tiden. Tack, fru talman.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Jag blir lite bestört av ltl Stefan Toivonens lättvindiga
påstående att det bara är att minska budgetunderskottet. Jag undrar om
ledamoten alls har följt med den debatt som egentligen har försiggått
här under de tidigare åren, och under vilken press den nuvarande regeringen har varit för att överhuvudtaget behålla en bra budget?
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Vi måste ändå komma ihåg att landskapet inte ha några lån och har
egentligen en ganska solid kassa. Att bara häva ur sig att vi ska sänka löner och pensioner för att uppnå någon form av budget i balans tycker jag
är populism rent ut sagt.
Ltl Stefan Toivonen, replik

Tack, talman! Jag är inte sagt vad vi ska göra. Men om vi sänker kostnaderna kring oss själva, antingen löner, pensioner eller andra kostnader,
så har vi en större frihet att välja sedan vad vi vill göra. Jag har inte på
något sätt sagt vad vi ska göra. Min poäng är att vi måste börja med oss
själva.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Skulle ltl Stefan Toivonen vara lite mera påläst så
skulle ledamoten veta att vi ganska nyligen hade en debatt just kring lagtingsledamöternas löner och nu har vi en kommission som ser över arvodena. Det är inte alls frågan om att lagtingsledamöterna och regeringen på något sätt, jämfört med andra parlament, har höga löner och inte
heller i jämförelse med näringslivet. Jag tycker faktiskt att det här parlamentet har skött just den biten mycket bra.
Ltl Stefan Toivonen, replik

Jag har inte någon mer kommentarer. Det jag har sagt är sagt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag håller med ltl Toivonen att budgetförslaget kunde
bli ännu tydligare, men det här budgetförslaget är faktiskt en förbättring
jämfört med tidigare kan jag lova.
Ltl Toivonen återkommer till underskottet. Han hade ett resonemang
om att underskottet egentligen skulle vara 30 miljoner. Det resonemanget förstår jag inte riktigt. PAF medlen är en del av pengarna och
budgeten. Det bildar tillsammans med allt annat ett överskott eller ett
underskott. Det beror på hur mycket man väljer att ta in och det är en
bedömning som landskapsregeringen och lagtinget gör. Man kan diskutera om uttaget är rätt nivå eller inte.
Men de facto betyder ltl Toivonens förslag i budgetmotionerna, om
man genomför dem, att underskottet ökar med ytterligare 11 miljoner.
Kan ltl Toivonen åtminstone erkänna det?
Ltl Stefan Toivonen, replik

Tack, fru talman! Jag ser det lite som en resultaträkning för ett företag
där man först har ordinära intäkter och sedan har man extra ordinära
intäkter. Man kan ha uttaget från pensionsfonden på två ställen. Man
kan ha det långsiktiga ovanför resultatet. Om man ett år väljer att ta ut
mer eller mindre så då har man det nedanför. Man kan sedan diskutera
om det ska vara 70, 80 eller 60 procent av den långsiktiga vinsten. Sedan när vi har diskuterat det så vet vi var nivån ligger. Det är min idé.

Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag förstår, men då ska man egentligen diskutera före
uttaget från PAF eller från pensionsfonden. Det resultatet ska man i så
fall diskutera om man vill ha en diskussion om detta.
Däremot betyder ltl Toivonen förslag att man spär på underskottet ytterligare med 11 miljoner. Det måste man kunna inse. Jag vill se att ltl
Toivonen tar detta till sig och i så fall föreslår förändringar på kostnadssidan eller på någon annan intäktssida. Att ytterligare spä på underskottet med 11 miljoner känns oansvarigt.
Ltl Stefan Toivonen, replik

Tack, fru talman! De två första budgetförslagen som jag hade ger ju
struntsummor. De är enbart symboliska. Att minska renoveringen kan
ge 1 miljon.
Som jag sade igår, om alla sparar 1 miljon så sparar vi 30 miljoner
tillsammans.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Wille Valve, replik

Jag vill göra ltl Toivonen uppmärksam på att den praktiska konsekvensen av budgetmotion nummer 14 blir att allt måste planeras om och
verkställandet måste skjutas upp. Dessutom baseras budgetmotionen på
premissen att själva jobbet kan genomföras på kortare tid genom att vi
kapar bort pengar.
Det finns ingenting som stöder en sådan tanke. Tvärtom, det kan till
och med dra ut längre på tiden.
Ltl Stefan Toivonen, replik

Jag känner inte till hur planerna har varit för det framgår faktiskt inte
från budgeten. Det var väldigt svårt att ens veta till vilket moment jag
skulle rikta den här budgetmotionen. Men jag var och diskuterade med
en av tjänstemännen så jag fick information om det.
Minister Wille Valve, replik

Det blir således en bra fråga för finans- och näringsutskottet att fördjupa
sig i.
Ltl Stefan Toivonen, replik

Det är väl det som är meningen med en budgetmotion, ja.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Jag begärde ordet för att diskutera det som kallas för det strukturella
underskottet. Det har förts en hel del resonemang om det. Man säger att
det är fel att ta ut det som man tar ur pensionsfonden, men man kan
inte kalla det för fel så länge man håller sig inom lagens råmärken. Jag
tror att det var upp till diskussion här redan igår också. Men det är klart
att om man kan hitta tydligare sätt, än vad vi har nu, att redovisa det på
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så då bör man överväga det. Diskussionen tycks handla om sättet att redovisa och inte om själva uttagen i sig.
Vad gäller uttagen från pensionsfonden så tycker jag att det är helt
oproblematiskt så länge som man håller sig till lagens råmärken.
Landskapet som ägare har en möjlighet att ta ut det man önskar från
PAF. Problemet just i det här fallet är att man avser att ta ut detsamma
som den prognostiserade vinsten. Det finns ett litet problem mot bolaget
i sig att man tar så pass mycket därifrån. Men budgetmässigt och redovisningsmässigt torde det inte vara något problem.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Stefan Toivonen, replik

Ja, det var ungefär det som jag har sagt.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Så sammanfattningsvis är det inte heller för ltl Toivonen så
särdeles stora problem med de här sakerna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Det senaste replikskiftet var ganska klargörande när det
gäller uttaget från pensionsfonden. Jag kan ytterligare tillägga att enligt
den lagstiftning vi har, som strikt reglerar den här verksamheten, så
kunde vi tagit ut cirka 2,5 miljoner till ur pensionsfonden och ändå följa
lagen. Men vi har valt att hålla oss på den här nivån för att kunna ha en
stabil utveckling.
Som information kan jag säga att pensionsfonden skapades för cirka
20 år sedan, år 2005, med en liten insättning på 20 miljoner mark. Idag
har vi en pensionsfond som vid årets slut kommer att ha ett marknadsvärde på 400 miljoner euro. Lasse Wiklöf skulle ha sagt 2,4 miljarder
mark om han hade stått här idag. Det har varit en enorm utveckling.
Trots att vi tar ut pengar från pensionsfonden så växer den fortfarande.
Vi har ett så bra kapital där. Vi har den bästa täckningen jämfört med
något annat land och något annat samfund åtminstone i Norden.
Jag tycker att det är lite onödigt att man hela tiden ska hålla på att
göra pensionstagarna oroliga. Om det är några som kan vara trygga så är
det faktiskt de som har varit landskapsanställda.
Ltl Stefan Toivonen, replik

Det har aldrig varit min avsikt att göra någon orolig. Jag har heller aldrig sagt att man inte har rätt att ta ut den här summan. Frågan är om
man ska öka med 5 miljoner. Jag tycker att man borde ha ett jämnt uttag och sedan kanske visa lägre ner att man tar lite mera.
Jag kan också nämna att utvecklingen har varit jättebra för man har
betalat in en massa pengar. Om jag kommer ihåg rätt så har landskapet
också en pensionsskuld på cirka 350 miljoner euro. Men som vi hörde
har pensionsfonden utvecklat sig rätt bra, men det finns fonder som har
utvecklat sig bättre och den debatten tar jag gärna en annan gång.

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Jag vill gärna ta upp det så kallade underskottet. Jag tycker
att det bollas med miljoner lite väl lättvindigt här, som att det skulle
vara väldigt enkelt att ta bort ett underskott. Jag försäkrar att den här
landskapsregeringen har gjort sitt allra bästa för att minimera underskottet och jag är säker på att också nästa kommer att göra det.
Med nuvarande budgeteringssystem så kan man inte börja prata om
att vi ska stryka olika saker för x antal miljoner, det påverkar affärsbokföringen marginellt. När man pratar om 1 miljon bort från underskottet
så pratar man samtidigt om 20-25 tjänster som antagligen ska bort. Det
är ungefär 20-25 tjänster per miljon. När ltl Toivonen sade att 30 miljoner borde bort så är det alltså 600 tjänster och då förstår alla att det är
en omöjlighet.
Det här måste skötas med en mycket varsam hand och långsiktigt
tänkande så att vi anpassar kostnadsvolymen till de intäkter vi kan ha
över tid. Allt annat vore att skada det åländska samhället och det hoppas
jag att ingen verkligen vill göra.
Vi ska skydda de servicenivåer vi har; den goda sjukvården vi har, den
god omsorg vi har och den goda utbildningen.
Ltl Stefan Toivonen, replik

Tack, fru talman! För det första har jag aldrig sagt att vi ska ha en budget exakt i balans. Det beror ju på läget. Jag förstår precis att om vi tar
bort pengar så måste vi skära på något sätt. Man hör alltid att om man
ska skära 1 miljon så gäller det x antal tjänster för man dividerar med
lönen. Men det finns två sätt att spara; det ena är antalet tjänster och det
andra är lönenivån. Genom att titta på den andra varianten att sänka lönerna, som jag har i budgetmotionen, då ger man möjligheten till två
olika alternativ.
I det här läget är det väldigt, väldigt viktigt att inte öka på arbetslösheten och då finns den andra biten. Det skulle möjliggöra två alternativ
för den kommande finansministern.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Mikael Lindholm

Fru talman! Ärade kollegor, jag ska prata om något som inte har varit så
mycket på tapeten här av naturliga orsaker. Det tangerar ändå en del av det
som har diskuterats här. Det har diskuterats rätt mycket turism som jag
kommer in på lite senare.
Fiske har varit en viktig försörjningskälla ända sedan de första ålänningarna flyttade hit, troligen var de först fisketurister för att sedan slå ner bopålarna för gott. Fisket har under senare delen av 1900-talet genomgått stora och
snabba förändringar vilket först resulterade i ett stort havsfiske med många
sysselsatta både direkt och indirekt. Under 1990-talet och de första åren in på
2000-talet försvann havsfisket i det närmaste helt och hållet dels på grund av
låga fiskpriser och ökade bunkerkostnader men även beroende av inträdet i
EU och den gemensamma fiskeripolitiken. Dessutom började sälproblemen
öka drastiskt vid denna tidpunkt.
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I dagsläget finns 30-40 personer som fiskar i sådan omfattning att de kan
komma i åtnjutande av de stöd som regelverket medger. Det absolut viktigaste av dessa är sältoleranspremien som faktiskt gjort skillnad för några fiskare. Med tanke på alla rapporter om att vi bör minska vår konsumtion av
kött till förmån för fisk så borde fiske vara en framtidsbransch. Tyvärr är
sanningen den att fiskarkåren till största delen utgörs av män som har passerat 50 år och i många fall även 60 år. Nyetableringar är sällsynta och flera av
dem som tidigare fiskat på heltid har börjat jobba inom andra sektorer åtminstone delar av året vilket ytterligare minskar tillgången på färsk närfångad fisk för allmänheten. Denna trend måste vi försöka vända och höja
statusen för yrkesfiskarna. Ett sätt där vi politiker faktiskt kan göra något är
att rekommendera att skolor, dagis och äldreboenden serverar närfångad fisk
istället för odlad norsk lax, åtminstone varannan gång det är fisk på menyn.
Traditionellt har fisket alltid haft en roll i försörjningen i skärgården även
om det sällan varit enda inkomst. Det diskuteras mycket om möjligheter till
jobb i skärgården. Jag tror att fiske kan vara en av inkomstkällorna för betydligt fler än vad som är fallet idag.
Det finns även en annan sida av fisket nämligen sportfisket där antalet arbetsplatser ökar och där nyetableringar sker så att vi idag kan räkna med att
fiskeguiderna på Åland troligen omsätter mer pengar enbart i första ledet än
vad det samlade småskaliga kustnära fisket gör. Detta är förstås glädjande
och skapar ringeffekter för stuguthyrare, hotell och restauranger. Vi behöver
få dessa två grupper att se varandra, inte som konkurrenter utan som kolleger
med olika inriktning.
En förutsättning för båda gruppers existens är naturligtvis tillgången på
fisk. Ett nytt hot har tillkommit det senaste decenniet nämligen mellanskarven som under sommar- och höstmånader kommer i stora skaror och dammsuger vikarna på fisk. De äter allt de kommer åt och i vår skärgård med relativt stora områden med grunda vatten med abborre och gädda samt sik som
huvudföda. Skarvarna ökar kontinuerligt och vi måste alla hjälpas åt för att se
till att bromsa utvecklingen. Vi på Åland har gått inför ett välfungerande system med avhysningsjakt som rätt utförd begränsar skadorna.
Ett problem är att miljömyndigheterna i riket inte velat godkänna skyddsjakt och äggprickning för att dämpa ökningen av skarv med hänvisning till
EU:s fågeldirektiv. Så länge skarvstammen i Östersjön ökar kommer vi att ha
ökande problem för både fiske, fiskbestånd och miljö.
Vi fick förmånen att från Ålands Fiskare delta i en resa till Bryssel inbjudna
av Nils Torvalds och träffade personer som sitter med i såväl EU-parlamentet
som specialmedarbetare från kommissionen och deras samstämmiga uppfattning var att denna fråga är av nationell karaktär och bör lösas så. Vi får
verkligen hoppas att våra fiskarkolleger på rikssidan ska ges möjlighet att åtminstone freda sina redskap och helst även få tillstånd till äggprickning för
att hindra en total kollaps av fisket där.
Fru talman! Vi har i dagsläget en fungerande fiskodlingsanstalt som kläcker havsöring, gädda och sik och säljer till fiskelagen. Utan denna verksamhet
som Guttorp bedriver skulle vi få minskande bestånd av gädda och sik och i
princip helt förlora vårt fina öringsfiske.
I budgetmotion nr 24/2015-2016 föreslås att fiskodlingsverksamheten
borde privatiseras alternativt att fiskynglen skulle köpas in utifrån.

Vi har flera gånger under debatten fått höra att fastighetsverkets uppskrivning av fastighetsvärdena är av teknisk natur men att använda dessa ”nya”
kostnader som argument för att Guttorp är för dyrt att driva är en märklig retorik. Om man privatiserar driften finns ju ändå de dyra lokalerna kvar. Gutttorp har en väldigt slimmad organisation och har en stor kunskapsreserv på
området som skulle riskera att gå om intet vid ett sådant arrangemang, såvida
man ändå skulle hitta någon som vill driva anläggningen billigare.
Att köpa in fisk utifrån är en mycket vansklig affär där man riskerar att
föra in sjukdomar som inte finns i våra vatten, riskera att få inställda leveranser av fisk samt att helt ligga i händerna på andra. Vi bör även hålla i minnet
att de fiskyngel som produceras av Guttorp och som köps in och planteras ut
av fiskelagen är av lokala stammar av gädda, sik och havsöring, låt vara att
öringen till större delen är kläckt vid fiskodlingsanstalten.
Vi ska komma ihåg att vi har egen lagstiftningsbehöriget när det gäller
fiske och fiskevård och den enda myndigheten som i praktiken utför någon
fiskevårdande verksamhet är Guttorp. Vi har inget Vilt- och fiskeriforskningsinstitut som i riket. Detta förpliktigar, vi borde fundera på om vissa vattenvårdsprojekt inom LBU-programmet, t.ex. restaurering av lekplatser och
våtmarker kunde ingå som nya arbetsområden för personalen. Utplantering
av fisk är egentligen bara en understödande verksamhet när den naturliga leken inte längre fungerar fullt ut.
Min förhoppning är att alla i denna sal inser Guttorps betydelse för fiskstammarnas utveckling, det småskaliga yrkesfisket och inte minst den så viktiga säsongsförlängande effekt för besöksnäringen ett högkvalitativt sportfiske är och ser till att även i framtiden trygga verksamhetsförutsättningarna
för Guttorps fiskodlingsanstalt. Tack, fru talman.
Ltl Mika Nordberg, replik

Fru talman! Jag begärde replik i början av ltl Mikael Lindholms anförande. Jag tänkte ställa en fråga angående hur ledamoten ser på Guttorps verksamhet. Nu redogjorde han för det här på slutet.
Ltl Lindholm nämnde skarven. Vad uppskattar ltl Lindholm att skarvens ekonomiska betydelse är för det kustnära fisket idag? Hämmar den
ekonomiskt eller är det tillväxten av själva fiskarna som är det största
problemet gällande skarven.
Ltl Mikael Lindholm, replik

Tack, fru talman! Ltl Mika Nordberg frågade vad det finns för ekonomiska besvär av Skarven, det är nog väldigt lokalt. Där skarven finns i
stora ansamlingar så där tar det nog bort både tillväxt och även det som
ska fångas nu. Man har sett att de kommer mer och mer in i lekområden
och de blir mer och mer orädda och det är mycket allvarligt.
Ltl Mika Nordberg, replik

Fru talman! Där tycker jag att vi har en skyldighet att ge en viss eloge
till nuvarande regering som har möjliggjort skarvjakten. I Finland har
de ett mycket större problem och även problem med skyddsjakten av
skarv. Jag har förstått att den säregenhet som gör att vi via självstyrelselagstiftningen kan ha skarvjakt i begränsad omsättning ändå har medfört en viss nytta.

200

Ltl Mikael Lindholm, replik

Tack, fru talman! Absolut, ltl Nordberg. Jag sade också i mitt anförande
att här på Åland har vi den lyckliga situationen att vi har en fungerande
avhysningsjakt. Om man inte själv jagar på det ställe man har jakträtt på
så ska man se till att man ger lov åt personer som är intresserade att
jaga. Det finns nog en möjlighet. Skarven är en klok fågel. På de ställen
det har varit jakt är man av med problemen åtminstone ett par veckor
framåt.
Jag är mycket tacksam och jag ger en eloge åt sittande regering som
har möjliggjort jakten i den form den är. Bekymret är att så länge de inte
jagar på rikssidan så kommer deras stammar att öka. Tack och lov har vi
inte någon häckande skarv här men de kommer hit när de har häckat
klart och det blir bara fler och fler.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Tack ltl Mikael Lindholm. Just fiske, sportfiske och
skarvjakt hör till mina absoluta favoritintressen. Sportfiskarna är ju en
stor turismfråga. Problemet här är privata vatten. Vi behöver fiskekort
för alla delområden. Det här är något som jag tror att landskapet skulle
kunna gå in för att förenkla för att stöda turismnäringen.
Jag anser att det oerhört viktigt att möjligheten till skarvjakt fortsätter.
Hur ser ledamoten på sälen? Sälen kommer ju längre och längre in i
vikarna åtminstone i södra skärgården på Kökar där jag brukar vistas.
Ltl Mika Nordberg, replik

Tack, fru talman! Sälen har ju helt klart varit ett större problem för
fiskarkåren och för fisket. Vi får komma ihåg att sälen har hembygdsrätt
på ett annat sätt än vad skarven har. Mellanskarven som vi pratar om
kommer ursprungligen från Kina och har importerats till Europa på
1700-talet om jag minns rätt. Vi har också en skyddsjakt på sälen som
tyvärr är väldigt svår att utföra. Det ska sättas väldigt mycket tid på problemsälarna som kommer långt in för att kunna komma åt dem. Att jaga
längre ute till havs fodras väldigt vackert väder.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det stämmer. Det krävs också att det finns yrkeskunskap om hur man jagar säl. Det är viktigt att man lär ut kunskapen åt
ungdomarna så att den traditionen går vidare. Jag upplever att det är ett
stort ansvar också för dem som har den här kunskapen.
Slutligen gäller det att äta mer fisk i skolorna och det skulle jag gärna
göra. Personligen anser jag nog att vi behöver se över hur tungmetallerna ser ut. Vi har problem med våra fiskar för de innehåller ganska
mycket tungmetaller. Det finns rekommendationer om hur ofta man kan
äta fisk från Östersjön. Hur ser ledamoten på det? Kan det finnas en risk
för våra barn att äta Östersjöfisk oftare än en gång i veckan?

Ltl Mikael Lindholm, replik

Tack, fru talman! Jag ser gärna att vi skulle öka fiskkonsumtionen i skolorna. Min tanke med det som jag sade i mitt anförande var att varannan
gång det serveras fisk så kunde den i alla fall få vara närfångad.
Det som jag har sett i reportage som har lagts ut på nätet om ur den
norska laxen produceras så är jag mycket tveksam till om den är hälsosammare för barn och unga att äta än vår egen fisk. Mig veterligen finns
det inte riktigt färska rapporter på hur mycket tungmetaller det finns i
våra fiskar idag annat än i strömming och lax. De här andra fiskarna
växer så pass mycket snabbare så förhoppningsvis borde de inte behöva
ha så mycket tungmetaller i sig. Tyvärr kan jag inte svara riktigt säkert
på det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Tack ltl Mika Nordberg för att han tar upp skarven och
sälen som ett problem när det gäller fiskenäringen. Jag har själv lyft upp
skarvproblematiken i samband med en tilläggsbudget. Landskapsregeringen ansåg då att det inte var något större problem. Det fanns ett visst
anslag på 39 000 euro som man skulle använda till olika ändamål inom
miljöbyrån. Jag tyckte då att man kunde använda en del för att kartlägga
skarvens utbredning och även vidta åtgärder.
När det gäller Guttorp så har jag varit med och undertecknat den här
motionen. Jag delar delvis Mikael Lindholms oro, men alla anläggningar
och alla verksamheter måste kunna ställas under en viss prövning om de
gör rätt och riktigt.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Mikael Lindholm, replik

Tack, fru talman! Jag är också ny salen så jag påstår inte att jag kan
tolka budgetförslaget helt och hållet, men som jag har tolkat budgetförslaget så är driftanslaget till och med lägre än för 2015. Det som har tillkommit nu är över 1/2 miljon i internhyra. Om man använder internhyran för att få en verksamhet för dyr att bedriva så tycker jag att det är
olyckligt.
Att börja köpa in fisk utifrån tycker jag att är vanskligt. Det ska man
akta sig för.
Ltl Brage Eklund, replik

Så kan det vara. Det är inte det som vi säger att man ska göra, men man
ska undersöka alla möjligheter. Det redovisningssystem som vi har gått
in för nu med avskrivningar och internhyror så resulterar i det här.
Kostnaderna kommer på anläggningarna och det är ingenting som vi
kan göra någonting åt. Då måste man titta på om det kanske är bättre att
få privata aktörer att överta eller att man höjer effektiviteten på Guttorp.
Alla verksamheter måste tåla en prövning. I framtiden kommer vi mer
och mer att få ta del av prövningar. För att få en budget i balans så
måste vi pröva alla verksamheter. Jag säger inte att det här är den bästa
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lösningen. Det kanske blir så att Guttorp blir såsom det är. Men idag köper man in till exempel gäddyngel från privata uppfödare så allting är
möjligt.
Ltl Mikael Lindholm, replik

Tack, fru talman! Jag vill framhålla att anläggningen är ju där. Ska den
privatiseras och ska den vara på samma ställe så måste ju internhyran
vara samma. Jag har svårt att tro att det ska finnas något kommersiellt
intresse av att driva Guttorp billigare. Guttorp är trots allt en ganska
teknisk avancerad anläggning sedan de tog i bruk recirkulationsanläggningen.
När det gäller gädda så är det absolut berömvärt. Istället för att kläcka
allt själva så att för att hålla igång de privata kläckerierna så har Guttorp
själva gått in för att köpa in fisk som de fördelar vidare. Risken är att åldersstrukturen på de flesta som håller på med privata kläckerier är sådan att man inte vet hur länge de håller på.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Wille Valve, replik

Tack ltl Lindholm för ett engagerat och påläst anförande. Kanske det
bästa vi har hört idag faktiskt.
Jag delar ledamotens optimism i fråga om fiskens framtid, inte minst
med tanke på den mat-turism som spirar på Åland idag i många olika
former och den efterfrågan på lokalt producerade och fångad fisk som
därmed följer.
Vad gäller påpekandet om skarvjakten som en nationell fråga så är
det riktigt. Ända sedan fiskerikommissionär Damanaki fram till Vella
idag så verkar det har varit en konsekvent linje från EU:s sida att skarvjakten, en fungerande avhysningsjakt, är en nationell fråga. Jag utgår
ifrån att också nästa regering kommer att verka för en fungerande avhysningsjakt. ”If it ain't broke, don't fix it”.
Ltl Mikael Lindholm, replik

Tack, fru talman! Tack minister Valve. Jag känner ingen rädsla för att
den nya regeringen skulle frångå den tidigare regeringens linje vad gäller avhysningsjakten för skarv.
Jag ville belysa att skarven är en migrerande fågel, den kommer hit i
större skaror. När den vuxna fågeln häckar så kommer de lite tidigare
och sedan när årsungarna blir flygfärdiga så kommer de andra in. Om de
inte gör någonting på fastlandssidan så kommer vi att få ännu flera
skarvar även om vi har avhysningsjakt. Man skulle gärna pusha miljöministeriet på fastlandssidan och visa vad vi har gjort.
Minister Wille Valve, replik

Jag delar ledamotens uppfattning vad gäller det sista påpekandet. Avskräckande exempel finns både öster och väster om våra holmar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.

Ltl John Holmberg, replik

Tack, fru talman! Tack ltl Lindholm, det var ett jättebra och tänkvärt anförande. Jag tror att alla ålänningar som någon gång har befunnit sig på
vattnet de senaste åren har sett skarv. De blir flera och flera varje år, de
har fullkomligt exploderat och det är till nackdel både för näringsidkare
som stugbyar, sportfiskeguider och även för alla ålänningar.
Även fast vi har avhysningsjakt som hjälper temporärt och lokalt så är
problematiken att de stora populationerna finns väster och öster om oss
och det är där som insatserna måste göras.
Jag vågar svara på att liberalerna kommer att jobba för ett gemensamt arbete både österifrån och västerifrån så att vi får det här problemet undan hyst. Det är utfiskat på stora områden både i Åbolands skärgård och i Stockholms skärgård på grund av skarven.
Ltl Mikael Lindholm, replik

Tack, fru talman! Tack ltl John Holmberg. På svenska sidan har de faktiskt på vissa håll nu fått till en skyddsjakt på skarv. I kolonierna har de
det stora bekymret att det är inte bara så att fara dit och skjuta utan de
borde få till äggprickning också. Vi har tack och lov inga kolonier hos oss
så därför har vi inte behövt diskutera det. När det dessutom är utanför
häckningssäsong så kan vi ha den här avhysningsjakten som vi har.
Som sagt, det är bara att uppmana markägare, som inte själva vill jaga
och har skarv på sina vatten, att de upplåter jakten till intresserade för
sådana finns.
Ltl John Holmberg, replik

Tack, fru talman! Skarven gör så pass stor skada nuförtiden så när det
gäller utplantering av fisk så tror jag inte ens att det blir ett underskott
fast vi planterar ut fem gånger mera fisk än vad vi gör idag. Skarven är
ett så pass stort problem.
Ltl Mikael Lindholm, replik

Tack, fru talman! Absolut, jag håller med ltl Holmberg. På vissa håll på
Åland har vi redan nu den situationen att de äter mer än vad tillväxten
är.
Vi har en del av instrumenten själva när vi har avhysningsjakten. Jag
tror att vi måste lobba, framförallt österut dit vi har ett naturligt kontaktnät till miljöministeriet. Vi måste visa på vad vi har gjort och att det
har fungerat för oss.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Det finns inte så mycket mera att orda om det systemfel vi har i
tidpunkten för lagtingsval kontra levererandet av budgetförslag. Det har sagts
mycket om detta redan. Jag säger inte dess mera än att som resultat av det
här står jag här som lagtingsledamot och pratar om budgetförslaget när jag
möjligen, om åtta dagar, får en annan position där jag får en annan rätt att
föreslå ändringar även i denna budget och i alla kommande budgetar under
denna mandatperiod.
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På grund av detta kommer jag att hålla mig till allmän ekonomisk politik
och till de stora ekonomiska linjedragningarna i detta budgetförslag och i de
utmaningar vi har framför oss.
Jag tycker att det är bra att vi partier gemensamt inser att vi står inför ett
synnerligen utmanande läge. Redan före valet drev vi liberaler frågan om att
nå en enighet för att ha det som grund att börja tackla problemen. Problem
finns det minsann, men endast om det finns en enighet i lagtinget finns det
en möjlighet att verkligen ta itu med de saker som behöver göras.
Landskapsregeringen uppskattar i sitt budgetförslag att underskottet för
2016 ska bli 17,6 miljoner euro. De siffrorna finns i budgetförslaget.
Med lite bakgrundsforskning så inser man också att det här inte är ett statiskt tillstånd av ett underskott. Om man skulle lägga en budgetprognos idag
för 2017, med kunskaperna om att intäkterna förmodligen inte bli så särdeles
mycket större i avräkningen, så kan man bedöma att det budgetförslaget för
2017 skulle ha ett underskott på kanske 23 miljoner euro.
Vi vet att vi har ett vindkraftverk på kommande, vi vet att pensionsutgifterna ökar och vi vet att vi har ett hedersuppdrag framför oss att se till att lönerna blir mer jämställda. Vi har inte ett statiskt underskott på den här nivån,
utan underskottet tenderar att öka om vi inte gör någonting.
Det första vi behöver göra är att se till att underskottet inte längre ökar.
Som följande delmål måste vi givetvis se till att underskottet börja sjunka så
att vi får ett årsbidrag i resultaträkningen som närmar sig noll så att våra intäkter täcker våra utgifter. Sedan måste vi förstås till slut få intäkterna att
överstiga utgifterna tillräckligt så att de också täcker avskrivningarna, dvs.
investeringskostnaderna, periodiserade i resultaträkningen.
Vi pratar om ett strukturellt underskott eller kanske vi skulle använda begreppet hållbarhetsgap, det beror på hur man vill beskriva cirka 20 miljoner
euro.
Alla förstår att när vi först ska minska på ökningen av underskottet och sedan ska vi ta tag i de här bitarna så har vi väldigt stora utmaningar framför
oss.
Som jag sade här inledningsvis, för att kunna göra det här så behöver vi ha
ett lagting som står bakom bilden av det ekonomiska läget. Det här är inte
lätt, vilket många har sagt. Det vore fel av mig att stå här och säga att det är
lätt att skära av verksamheter för att nå detta, för det är det inte.
Så länge vi inte har kunskap om dramatiska intäktsförändringar så är det
ändå vår skyldighet att försöka börja beta av de här sakerna för att komma åt
rätt håll.
Det som på ett grundläggande sätt kan ändra det här under den kommande mandatperioden är det arbetet som görs Ålandskommittén. Redan i
april 2017 ska Ålandskommittén ha kommit fram till ett förhoppningsvis nytt
och modernt ekonomiskt system innehållande ett avräkningssystem, som
förhoppningsvis också beaktar den relativa befolkningstillväxten som har varit mera gynnsam för Åland jämfört med den finländska. År 2017 kommer vi
att få en möjlighet, ett fönster, att se en förhoppningsvis lättare och bättre intäktsbild framöver. År 2017 blir det ett tillfälle där landskapsregeringen och
lagtinget återigen kan begrunda den ekonomiska situationen utifrån förhoppningsvis mera positiva framtidsutsikter.

Sedan finns det förstås ett arbete med att ändra den nuvarande avräkningsgrunden, den nya landskapsregeringen ska ta vid där den gamla landskapsregeringen slutade för att också försöka åstadkomma ändringar.
I dagsläget har vi de inkomster vi har. Vi har det underskott vi har, ett underskott som tenderar att öka. Jag menar att det är vår skyldighet att försöka
åtgärda det här så långt det går utan att göra åtgärder som skadar den
åländska befolkningen, det ska vi inte göra. Vi ska förstås försöka hålla så
många ålänningar i arbetet som bara är möjligt. Idag har vi för höga utgifter i
förhållande till intäkterna.
Jag vill till slut vända mig till finansministern. I de stora siffrorna finns det
något som är motsägelsefullt i det som har presenterats. Det står i budgetförslaget att likviditeten ska minska med cirka 35 miljoner euro under 2016. Det
framgår också att vi har en kassa på ungefär 55 miljoner euro. Det här betyder att om vi förverkligar allt i budgetförslaget så kommer vi att ha kvar en
kassa på cirka 20 miljoner euro.
Enligt den kunskap som har funnits i den här salen i många år och som det
anses på finansavdelningen så behöver man ha en kassa på cirka 20 miljoner
euro för att hantera de dagliga utgifterna som löner och sådana saker.
Finansministern ger ett sådant budgetförslag att 55 miljoner ska gå ner till
cirka 20 miljoner euro. Förslaget innehåller också många investeringar. Samtidigt säger finansministern att man bör prioritera investeringarna, man bör
välja vilka åtgärder man genomför för att på det viset slippa gå till banken och
låna pengar. Det här blir motsägelsefullt. Det föreslås att man ska genomföra
många saker, det leder till skuldsättning och samtidigt säger man att vi inte
ska låna pengar. Jag tycker att finansministern borde klargöra det här lite
tydligare för lagtinget och kanske för mig. Vill centern och finansministern att
man genomför allt det som står i budgetförslaget eller vill man det inte? Tack.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Rent allmänt kan man konstatera att ltl Perämaa som finansminister en gång i tiden har stor kunskap om hur läget är. Det har
han visat här i sitt tal tycker jag.
Om Perämaa blir finansminister och jag blir oppositionspolitiker så
kommer jag förstås att stöda den politik han för om han försöker få ekonomin i balans på sikt. För ålänningarna skull hoppas jag att den nya
landskapsregeringen verkligen kommer att ha mod att ta de beslut som
gör minst skada för största delen av ålänningarna, och att man inte söker sig in på äventyrliga projekt. Jag kommer att stöda att vi har en budget i balans och inte vara en sådan oppositionspolitiker som bara vill
späda på.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag tackar för det. Vi får väl se vad som händer nästa vecka
innan vi uttalar något säkert. Visst, det måste ju vara varje ansvarsfull
landskapsregerings uppdrag att vidta åtgärder som ändå inte skadar
ålänningarna. För vår och min del anser jag nog att det här ska innefatta
alla som bor på Åland, även dem som bor ute i glesbygden. Därför har
jag för min del väldigt svårt i det här skedet att säga att man ska sätta
stopp för de åtgärderna som kunde ge framtidstro åt skärgårdsborna.
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Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! När det gäller det sista så har jag full respekt för att ltl
Perämaa har den åsikten.
Eftersom jag har varit med ett tag så vet jag vad som hände 20072008. Den regeringen blev i en besvärlig sits när inkomsterna rasade
och man vidtog åtgärder. Jag vill också påstå att regeringen här med
Roger Nordlund som finansminister också har vidtagit åtgärder. Under
åtta år har den här landskapsregeringen vidtagit åtgärder och ändå så är
vi på minus. Jag vill väl påstå att man kanske inte har kunnat göra så
mycket annorlunda på vägen utan att ha förstört service för många
ålänningar. Det är inte ett lätt jobb som kommande finansminister har
framför sig. Ändå måste det tas strategiska beslut och sägas nej till projekt som man inte har råd med och det kommer att vara allas vårt ansvar.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det sistnämnda håller jag absolut med om. Jag riktade mig
till finansministern eftersom sifferexercis inte går ihop om man ska
undvika skuldsättning i det längsta. Alla förslag på investeringsprojekt
som föreslås i budgetboken går inte ihop med målsättningen att genomföra projekten. Det leder med nästintill hundra procents säkerhet till en
promenad till banken inom ett drygt år.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Jag, i likhet med ltl Runar Karlsson, uppskattar den ödmjukheten som ltl Perämaa verkar ta sig an den här uppgiften, för det är
inte lätt. Jag tycker att det var bättre än det som vi hörde i går; blod
svett och tårar för jag tror inte att det är detta som förvaltningen vill
höra. De vill faktiskt höra en saklig och bra diskussion om hur vi ska
klara framtiden.
Ltl Perämaa har helt rätt i det han sade, siffrorna är på det viset. Förverkligas allt i budgeten så blir det cirka 25 miljoner i likviditet i slutet
av år 2016. Sedan vet både ltl Perämaa och jag att i en budget på runt
300 miljoner kommer en viss procent inte att förverkligas. Jag tror att
likviditeten ligger någonstans runt 35 miljoner i slutet av år 2016. Vi var
överens i den nu avgående landskapsregeringen att vi avslutar vår period med att budgetera för de projekt som har varit aktuella.
En omställningsbudget ska göras för hela den kommande perioden
och där måste man ta ställning till de större investeringarna; om, hur
och i vilken form investeringarna ska förverkligas för att vi ska kunna
klara likviditeten så bra som möjligt.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! När det gäller det som sades igår i den liberala gruppens
gruppanförande så tycker jag att det var bra att vi från grupperna fick
tydliga besked om den svåra ekonomiska situation vi har.

Det bör ju vara så att den regering som åtar sig uppdraget behöver
visa ödmjukhet. Det är mera komplicerat att genomföra åtgärderna i
praktiken, när man sitter på andra sidan cafeterian, än att göra det här
sedan. Det är lättare att vara mera svartvit här.
Finansministern, jag uppfattade det på det viset att landskapsregeringen har gett ett förslag med en palett av investeringar, fullt medveten
om att om inte någon annan gör jobbet och tar bort någon investering så
leder ekonomin med högsta sannolikhet till skuldsättning.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Det har också att göra med på vilket sätt man väljer att göra
de olika investeringarna. När det gäller till exempel färjan så är det en av
de största investeringarna vi har just nu som påverkar likviditeten. Det
kan göras på det gamla normala sättet, att vi betalar direkt över budgeten, men man kan också, när man har fått prislappen vilken jag ännu
inte har sett, bestämma sig för att man gör finansieringen på ett annat
sätt. Sådana saker kommer att påverka väldigt mycket. Hur man ska
hantera en ny färja, polishuset via fastighetsverkets osv. måste man ta
ställning till i en omställningsbudget.
När vi tillträdde så hade jag som finansminister 58 miljoner i kassan,
vilket jag sade igår. Ltl Perämaa har exakt lika mycket pengar. Likviditeten dök också här. Man måste göra vissa saker som medför att underskottet bromsas upp och sedan måste man se till att det flyter. Det är
den uppgiften som den nya konstellationen har framför sig. Man måste
göra de prioriteringar som måste göras och en del av dem är lite jobbiga,
men man måste göra det när man kommer i den positionen.
Ltl Mats Perämaa, replik

Jag skulle helst inte vilja blicka tillbaka i historien. För fyra år sedan
fanns det ett budgetförslag med ett budgeterat underskott i affärsbokföringen på 3 miljoner euro och nu finns det ett underskott på 17,6 miljoner euro. Det om historien.
Vad gäller investeringarna så uppfattar jag att budskapet är ganska
tydligt. Den avgående landskapsregeringen överlåter åt den nya regeringen att göra prioriteringarna när den avgående regeringen, med centerns stöd, inser att man inte kan göra allting på en gång.
Jag hoppas att det här kommer att synas i den fortsatta debatten sedan så småningom när den blivande landskapsregeringen tvingas göra
prioriteringar.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl John Holmberg

Fru talman, kära lagting! Jag ska prata extra snabbt, klockan är tolv minuter
för fem.
Det handlar om ekonomin, det handlar om vår framtida folkhälsa. Många
barn och ungdomar rör på sig för lite, detta påverkar deras fysiska och psykiska status idag, men även längre fram i livet. Alla vet att den spontana rörelsen på fritiden för många ersatts av mer stillasittande framför dator o tv.
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Våra kroppar är byggda för fysisk aktivitet och ju mer vi rör på oss, desto
bättre mår vi.
Att ge barn de rätta förutsättningarna via motorisk träning, är en kvalitativ
investering i barnens liv och utveckling. Det finns samband mellan motorik
och koncentrationsförmåga. Forskningen är enig om att motorisk träning är
positiv för inlärningen, precis som daglig fysisk aktivitet utvecklar motoriken.
Barns utveckling behöver motorisk träning. Barn lär sig först gå och sedan
tala. Barn kan sällan lära sig dessa två saker samtidigt.
De grovmotoriska rörelserna behöver vara automatiserade vid skolstarten,
annars sviker koncentrationsförmågan och eleven orkar inte följa med i
undervisningen.
Elever med dålig balans måste hela tiden korrigera sin kroppsposition. Då
går mycket av elevens energi åt till att sitta och stå, vilket är ansträngande och
inverkar på koncentrationsförmåga och skolarbete. Då blir det ingen energi
över för eleven att lära sig läsa eller skriva och det är resurskrävande.
För mig är det självklart att ge våra barn en optimal motorisk rörelseträning. Det kommer att öppna upp många nya dörrar för många barn. I rättvisans namn borde alla skolbarn från tidig ålder ha rätt till motorisk och fysisk
träning så att inlärningsförmågan stärks. Viktigt på en individuell, men även
på en samhällsekonomisk nivå, är att barns potential kommer till sin rätt. Det
betyder även att de pedagogiska resurserna i större utsträckning kan fokusera
på lärande än dämpa effekter av bristande motorik. Inbesparingarna sett över
tid är enorma, speciellt när vi vet att varje barn har unika spetskompetenser.
Nu måste Åland ta bollen på uppstuds och inse vikten av att förebygga
hälsa hellre än lägga dyrare pengar på att ta hand om ohälsa.
Det finns många studier som påvisar de väldigt positiva effekterna av barn
och ungdomars rörelse i skolan. Slutsatserna är tydliga och samstämmiga;
bättre inlärningsförmåga, studieresultat, samarbete, skelettstyrka, självförtroende, motorik, förebyggande av nedstämdhet, ökad stresstålighet, mindre
risk för hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes etc.
Hälften av barn och unga rör på sig för lite med tanke på hälsan. Forskning
visar också att klyftan mellan fysiskt aktiva och inaktiva barn ökar. Barn som
deltar i ledda fysiska aktiviteter tenderar att också vara mera fysiskt aktiva på
sin fritid och stillasittande barn blir mer inaktiva. Fysisk aktivitet har många
positiva effekter på barns hälsa, tillväxt och normala utveckling. Regelbunden
fysisk aktivitet ökar välbefinnandet, ger bättre kondition och styrka, ökar
immunförsvar och minskar risken för sjukdomar o övervikt samt bidrar till
bättre sömn.
Det finns mycket forskning och projekt att plocka russin från även för
Åland. Det vi nu vet om rörelse i skolan gör det väldigt svårt att acceptera att
många i årskull efter årskull kommer ut i vuxenlivet med ryggsäcken lastad
med problem. Ingen bra start i livet.
Fru talman! Den åländska idrotten gör idag ett oerhört jobb för våra barn
och ungdomar som vill utöva idrott. Det är bokstavligen livsviktigt att dessa
insatser premieras och att resurserna för föreningarna inte krymper.
Mer rörelse i skolan säkerställer även att elevens ekonomiska hemförhållande inte påverkar en god fysisk utveckling/bättre inlärningsförmåga. Fysisk
aktivet är ett läkemedel som motverkar många problem för våra flickor och
pojkar och kan krasst ses som en direkt ekonomisk vinst för samhället. Nog
så viktigt i dagens tuffa budget.

Tredje sektorn utför på Åland ett enormt arbete speciellt för våra unga,
men arbetet är även till stor nytta för vårt näringsliv i form av evenemang och
många övernattningar. Här måste vi vara lyhörda och stämma i bäcken för att
motverka negativa trender.
ÅSUB gjorde 2012 en utredning av det frivillig arbete de åländska föreningarna utför. I snitt lade föreningarna ned drygt 1 700 timmar ideellt arbete per år. Det årliga antalet ideella timmar var högst i idrottsföreningarna
drygt 3 000 timmar per förening, följt av de sociala föreningarna cirka 2500
timmar per förening. Det genomsnittliga antalet ideella timmar i kulturföreningarna var drygt 600 timmar per år och förening.
Även då man sätter det årliga antalet timmar ideellt arbete i relation till
antalet medlemmar var de som högst i idrottsföreningarna, nästan 10 timmar
per medlem. Den totala mängden frivilligarbete inom det åländska föreningslivet uppskattades till drygt 800 000 timmar per år.
De samhällsekonomiska effekterna är enorma. Skulle allt frivilligt arbete
förvandlas till lönearbete, enligt samma kostnadsstruktur som inom kommunsektorn, skulle de kommunala tilläggskostnaderna uppgå till cirka 35
miljoner euro. Vi får aldrig glömma vad det ideella arbetet betyder för Åland
inklusive vårt näringsliv. Det är viktigt när vi diskuterar PAFs framtida uttag.
Tack.
Ltl Roger Höglund, replik

Tack, fru talman! Tack ltl Holmberg, jag stöder ledamoten i hans tankar.
För ungefär en vecka sedan tog förbundsfullmäktige för norra Ålands
högstadium beslut om att göra en större renovering av sportplanen vid
Godby högstadium och göra den till en multiarena. Vi är absolut övertygad om att detta kommer att leda till spontanidrott för högstadieungdomarna. Även föreningar och andra intresserade skulle kunna använda
den här multiarenana ganska fritt när skolan inte behöver använda arenan. Jag tror att vi på norra Åland till den delen är på väg åt rätt håll.
Ltl John Holmberg, replik

Fru talman! Det gläder mig. Finström och norra Åland är jättebra på sin
fritidsverksamhet och skola.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Tack ltl Holmberg för ett intressant och innehållsrikt
anförande.
Det ideella arbetet är av yttersta vikt och det är en enorm insats för
Åland och våra barn och unga.
Jag vill poängtera det som ltl Holmberg sade om familjens ekonomiska läge, ekonomin ska inte vara avgörande för vilken idrott man håller på med. Det är jätteviktigt. Idag är det så idrotten utvecklas, man anställer flera och det blir en dyrare idrott. Det är en tråkig utveckling som
vi går mot. Familjer kanske inte har råd om barnen håller på med många
idrotter. Detta behöver vi se på när vi kommer till det idrottspolitiska
programmet.
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Ltl John Holmberg, replik

Tack, fru talman! Som jag nämnde i anförandet så är det viktigt att den
ökade rörelsemotoriken kommer in i grundskolan för då tar alla del av
den.
Jag har inte de exakta siffrorna men vi har det väldigt väl förspänt här
på Åland när det gäller fritidsverksamhet och idrottsverksamhet tack
vare duktiga PAF och alla de pengar som de förtjänar ihop. Att idrotta
på Åland är ännu den billigaste platsen i hela Norden att idrotta på, i
alla fall inom de allra flesta idrotter.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Rörelser ska gärna komma in i grundskolan. Man kan
gärna lägga in lite motoriska rörelser i en historielektion också, då blir
det också mer intressant framförallt för de elever som har svårt att sitta
stilla.
Sedan blir vissa idrotter relativt dyra för vissa familjer. Det är tråkigt
och synd. Detta måste man se på. Detta gäller inte bara inom idrotten
utan även inom kulturen. Det får inte bli så att vissa idrotter eller kulturer blir ”elit eller toppad”. Alla ska ha möjligheter, annars tappar vi
enorma talanger som inte får möjligheter att utöva sin idrott eller kulturverksamhet.
Ltl John Holmberg, replik

Tack, fru talman! Jag inledde mitt anförande med att det handlar om
ekonomi och det är precis vad det handlar om. Alla som har insyn i
grundskolevärlden idag inser hur många assistenter som behövs för att
hjälpa barn på traven för att de ska ta till sig undervisningen på ett optimalt sätt. Får vi in rörelsemotorik på ett bra sätt, kanske i vår nya
grundskoleplan, så tror jag att det sparar väldigt mycket pengar, både på
individuell nivå och på samhällsnivå.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Det här börjar låta lite tjatigt, men precis som med turismen så håller jag också väldigt långt med ltl John Holmberg. Jag tycker att
det är bra att han visar engagemang i de här frågorna. Det är väldigt viktigt att det finns flera politiker här som ställer upp för ungdomarna både
när det gäller kultur och idrott.
Det här blir lite marknadsföring nu, men vi har pratat om att vi har en
väldigt svår ekonomi, men det enda området där vi har relativt gott om
pengar är just PAF pengar när det gäller lån och bidrag. Det är faktiskt
lite märkligt att vi har ganska mycket oanvända sådana pengar. Där det
finns duktiga ideella krafter och aktiva föreningar så finns det fortfarande utvecklingsmöjligheter på Åland och det ska vi vara väldigt glada
för.
Samtidigt är det väldigt viktigt att påpeka att det bästa sättet att
trygga detta är naturligtvis att vi är försiktiga med användningen av PAF
pengar men också att vi ser till att vi har en kompetent styrelse som leder PAF.

Ltl John Holmberg, replik

Tack, fru talman! Tack vicelantrådet Nordlund för de orden. Jag håller
helt med.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Diskussionen avbryts här och fortsätter vid morgondagens plenum.
För kännedom
2

Godkännande av ramavtalet om ett partnerskap och samarbete mellan EU och Mongoliet
Republikens presidents framställning RP 1/2015-2016
Enligt lagtingsordningen 31 § 2 mom. ska talmannen utan dröjsmål sända en begäran
från presidenten om lagtingets bifall till ikraftträdande av en internationell förpliktelse
till landskapsregeringen för ett yttrande som bör föreligga när ärendet remitteras till ett
utskott. Talmannen kan dock, om möjligt efter att ha hört talmanskonferensen, i ett enskilt ärende besluta att ett yttrande inte är nödvändigt. Landskapsregeringen ska behandla ett sådant ärende i skyndsam ordning.
Talmannen har beslutat sända ärendet till landskapsregeringen för ett yttrande. Ärendet upptas därför för remiss vid ett senare plenum.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 18.11.2015 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Upprop. 27 ledamöter närvarande.
Remiss, fortsatt behandling
1

Förslag till budget för landskapet Åland 2016
Landskapsregeringen budgetförslag BF 1/2015-2016
Budgetmotioner BM 1-28/2015-2016
Diskussionen fortsätter. Kvar på talarlistan står ledamöterna Sara Kemetter, Ingrid Johansson, vtm Britt Lundberg, ledamöterna John Holmberg och Lars Häggblom.
Begärs ordet? Diskussionen fortsätter.
Ordet ges först till lagtingsledamoten Sara Kemetter.
Ltl Sara Kemetter

Tack, fru talman! Bästa ledamöter, det har varit en intressant debatt de senaste två dagarna. Många intressanta anföranden med nya tankar och idéer. I
det här anförandet vill jag fokusera på miljöpolitik, en av de största reformerna som regeringen Gunell har gjort under dessa fyra år, landskapsregeringens strategi för hållbar utveckling. Målsättningen är att Åland ska utvecklas till ett hållbart, välmående och konkurrenskraftigt samhället till 2051. Den
kommande regeringen behöver hitta metoder för att beakta hållbarhetsaspekterna i målsättningarna och det löpande arbetet hur det ska utvecklas.
Ett steg i budgeten är att systematiskt planera och koordinera naturresursanvändningen men vi behöver också förbättra vattenkvaliteten i hav, sjöar
och grundvatten och skapa ett ekosystem baserat på långsiktig, hållbar vattenförvaltning. Ett mål är att minska utsläppen av fosfor och kväve men vi
behöver även åtgärda syrelösa bottnar. Våra syrelösa bottnar frigör fosfor när
det inte finns i på bottnen kommer det ut fosfor i stora mängder. Trots att tillförseln av fosfor minskas via jordbruket så frigörs det nu och vi behöver nya
projekt som hjälper oss att syresätta våra bottnar för att även få stopp på den
här utvecklingen.
I förra veckan valdes jag till medlem av BSPC:s arbetsgrupp för hållbar turism. BSPC är ett samarbete mellan alla parlamentet i länderna runt Östersjön. Samarbete är ett viktigt instrument för att kunna påverka politiken i Östersjöområdet. Arbetet i arbetsgruppen har inletts med ett möte i Rostock,
vid mötet diskuterades konsumtionsvanor och faktorer som påverkar konsumentbeteendet i fråga om turistisk konsumtion.
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Grundtemat för arbetsgruppen beslöts att vara utbildningens- och undervisningens möjligheter att bidra till hållbar utveckling men också hållbar turistisk konsumtion. Det är alltså via våra unga vi kan förändra ett beteende.
Målet är att hållbarhetsbegreppet ska bli en del av alla läroplaner i medlemsländerna. Det är endast via utbildning vi kan förändra ett pågående mönster,
endast via utbildning vi kan skapa nya tankesätt.
Det finns en oerhörd stor mängd potentiella ekoturister endast i Tyskland.
Mer och mer väljer medvetna konsumenter miljövänligare alternativ. De baltiska länderna diskuterar skattelättnader för företag som väljer hållbara lösningar. Här på Åland behöver vi också börja diskutera våra hamnar och hur
vi kan få skepp och annat att stanna på Åland och börja konsumera ekoturism. Är övertygad om att det är en framtidssatsning och också tankar som
andra ledamöter i salen har fört fram. Vi har en stor potential att bli en framgångsrik region. Vi har en fantastisk miljö, en fin natur och flera oexploaterade resurser.
Det enda som bekymrar mig just nu är vattnet som vi är så beroende av.
Ingen vill resa till ett örike där vattnet är i sådant skick som det är idag. För
oss är Östersjöns skick oerhört viktigt. Därför bör frågan lyftas ännu högre på
agendan tillsammans med de övriga nordiska länderna. Här har våra delegater i Nordiska rådet och BSPC en central roll.
Fru talman. Ett starkt näringsliv, arbetsmarknadens parter, tredje- och den
offentliga sektorn är alla kommunicerande kärl. Vi behöver alla samarbeta
och hjälpa varandra på bästa möjliga sätt. Det gemensamma målet är en
gynnsam ekonomisk tillväxt och hög sysselsättning. Vi behöver stöda näringslivet genom att satsa på bra rekrytering och stöd så att kunniga och kreativa individer flyttar till Åland. Här behöver landskapet aktivt stödja projekt
vars mål är inflyttning och rekrytering av kompetens.
Ålands kärnområden och ekonomiska bas är fortsättningsvis uppbyggd
kring de maritima näringarna där sjöfarten är primus motor. För att konkurrenskraften inom den åländska och finländska sjöfarten inte urholkas behöver verksamhetsramar utformas och gälla globalt, speciellt inom miljöområdet. Några exempel kan nämnas, hindrande av spridning av vattenlevande
organismer från ett vattenområde till ett annat, men också de bruna och
svarta avfall som lämnas i hamnarna och inte i havet. Vi måste också hantera
koldioxidutsläppen från fartygen och svaveldirektivet. Den åländska flottan
ska inte ha tuffare konkurrens p.g.a. miljökrav. Landskapsregeringen behöver
även påbörja en dialog med Mariehamns stad kring samarbetet mellan hamnarna. Idag har vi en bekymmersam konkurrenssituation som inte gynnar
ålänningarna.
Slutligen vill jag lyfta fram hållbarhetsstrategin inom infrastruktur-, transportpolitiken. Det här politikområdet blir det synligaste vad gäller hållbarhetsprinciperna och nu syns kostnaderna tydligt. Hela budgeten kan rasa ifall
bunkerpriserna plötsligt stiger, vilket kan ge förödande konsekvenser på turlistor m.m. Så här kan vi inte ha, det är inte hållbart. Under nästa mandatperiod bör vi satsa på en väl fungerande skärgårdstrafik som svarar både mot
medborgarnas- och mot näringslivets behov. Det är en förutsättning för en
livskraftig skärgård. Att nu äntligen påbörja förverkligandet av kortrutt med
byggstart under dessa fyra år skulle vara alldeles central.
Vi behöver även utvärdera hur trafikomläggningen i skärgårdstrafiken har
fungerat för att kunna effektivera och förbättra den. Tonnaget behöver vi
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också se över och miljövänlig framtidens teknik bör tas fram. Här tro jag och
mitt parti på eldrivna linfärjor för att ge stora driftsinbesparingar ganska
snabbt på cirka tre till fem år. En modern eldriven linfärja borde projekteras.
Vi behöver även kunna diskutera servicenivåerna samt skapa ett helhetsbegrepp över den bokning, biljettering och trafikledning för färja och kollektivtrafik.
Det här är ett projekt som har startats i förra mandatperioden och som jag
hoppas att vi kan jobba vidare med. Kollektivtrafiken bör utvecklas så att vi
får en bra matartrafik mellan staden och kommunerna, men också så att man
lätt kan hoppa på bussen fast i Västernäs och ta sig ut till skärgården. Men
det behöver även finnas en bra anslutning till tätorterna. Målet ska vara att
arbetspendlingen ökar. Olika alternativ initiativ till samåkning har tagits upp
under den här mandatperioden och det arbetet hoppas jag att vi kan fortsätta
med. Landskapet ska stöda kollektivtrafiken i alla åländska kommunerna, det
är ett hopp vi har.
För att uppnå ett hållbart Åland 2051 ska beslut och lagstiftning analyseras
och bedömas ur ett hållbarhetperspektiv. Endast vis en sådan åtgärd kan vi
också här i lagtinget ändra vårt sätt att tänka och resonera. Tack.
Ltl Mikael Lindholm, replik

Tack, fru talman! Tack för ett intressant föredrag. Är tanken att eldriften
av linfärjor ska vara med vajerdrift, att elmotorerna står på land, med
vinschar eller ska det vara hybriddrift med ackumulatorer ombord och
en dieselgenerator för att ladda om man inte har tillräckligt med ström i
batterierna?
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Tack för frågan. Det är en operativ detaljfråga som jag
som politiker inte har detaljkunskap om. Det enda jag vet är att så länge
vi driver våra färjor med bunker, som finns en risk att priserna ökar, det
är inte en hållbar väg att gå. Övergår vi till el, som vi ev. själv kan producera via våra kommande vindkraftbolag eller via solenergi det är en
hållbar utveckling på längre sikt. Om vi bygger om befintliga färjor eller
projektera nya är en operativ fråga och ska utredas av experter inte av
mig.
Ltl Mikael Lindholm, replik

Tack, fru talman! Tror absolut att det kan vara eldrift. Däremot att ha
vinschar på land tror jag inte på, laddar när man ligger i land och med
dieselgenerator när inte batteriströmmen räcker till.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Tack ltl Lindholm. Det man tror ska vi hålla i kyrkan,
jag tror ingenting utan överlämnar kunskapen till de experter som finns,
baserat på deras analyser tar vi sedan beslut.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Ltl Kemetter säger att man ska satsa på kortrutten.
Socialdemokraterna brukar alltid ställa frågan hur vi ska finansiera.
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Ställer frågan till ltl Kemetter, hur ska man bygga upp kortrutten med
en totalkostnad på ca 200 miljoner, intressant att veta hur socialdemokraterna har tänkt finansiera det?
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Tack ltl Brage Eklund för den frågan. Man hostar inte
fram sådana summor med pengar på ett år, det är ett långsiktigt projekt
över en lång period. Socialdemokraterna anser att det är enda vägen att
gå för att i slutändan få en billigare lösning och också bibehålla en livskraftig skärgård. Kortrutt är något vi parlamentariskt har kommit överens om. Vi hoppas på en byggstart under den här mandatperioden framför allt Kökar och östra, västra Föglö. Vi behöver också garantera Sottungas kommunikationer.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Fick inte svar på hur man tänker finansiera det. Att
det är ett långtidsprojekt det förstår jag, men hur finansierar men det?
Ska man bygga med egna pengar eller gå till banken och låna för att förverkliga det lite snabbare, då får man även effekten av utbyggnaden
snabbare. Hur ställer sig socialdemokraterna till att gå till banken och
låna för att förverkliga detta, eller har man andra finansieringslösningar?
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det är något man måste sätta sig ner inom det nya regeringsblocket och diskutera. Socialdemokraterna är inte heller främmande till eventuell OPS-finansiering, eventuellt stöd från riket och
eventuellt i viss form ta lån för att investera för att kunna förverkliga. Vi
måste se vad som blir det bästa för landskapet, det finns flera olika varianter.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! I det föreliggande budgetförslaget som vi har för remiss och
diskussion finns det upptaget medel för inköp av en ny färja, för södra
eller norra linjen en s.k. storfärja. Socialdemokraterna har under den
här perioden medverkat i framtagandet av underlagsmaterial och har
det ute på offert och om det inte har kommit, kommer det vilken dag
som helst en prislapp på vad det kommer att kosta. Min fråga är, efter
att ha hört ltl Kemetter tal om en eldriven linfärja som i sig är mycket intressant projekt, kommer det att ersätta den färja som är budgeterad i
budgetförslaget eller är det en tilläggsinvestering utöver alla de som redan finns i budgeten och som antagligen är väldigt svåra att få utrymme
för också under den kommande fyraårsperioden? Politik är prioritering
och vilken prioritering gör man nu?
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Vicelantrådet ställer svåra frågor till en gruppledare i
lagtinget, det bli intressant att se vad vår nya finansminister, näringsminister och infrastrukturminister kommer att komma med för lösningar.
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Ur ett hållbarhetperspektiv kommer den nya regeringen att säkert hitta
den mest hållbara lösningen.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Då ska det bli intressant att se det nya regeringsprogrammet och den s.k. omställningsbudgeten, hur prioriteringarna ser ut där.
I gårdagens debatt framgick det också den tilltänkta infrastrukturministern kommer att satsa på en tunnel mellan Föglö och fasta Åland, ingår det också i socialdemokraternas framtidsvision?
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Man märker att vicelantrådet redan har tagit på sig
oppositionsrocken och det är jättetrevligt. Ser fram emot den kommande debatten gällande omställningsbudgeten. Finns det förslag om
tunnlar blir socialdemokraterna förvånade.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Ingrid Johansson

Fru talman! Det var med glädje jag såg att jämställdheten fått ett relativt
långt avsnitt i budgetboken. Ett jämställt samhälle innebär att kvinnor och
män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Vi har allt att vinna
på en sådan samhällsstruktur men tyvärr har vi en lång väg att vandra.
För att nå förändring krävs kunskap, vilja och mod. Det är därför mycket
glädjande att landskapsregeringen under nästa år ämnar ta fram ny statistik
inom jämställdhetsområdet. Trots att det finns skrivningar om att medel ska
fördelas jämställt, att flickor och pojkar ska behandlas lika och att vården ska
vara jämställd så visar statistiken att verkligheten är en annan.
Där kommer viljan in. Ska vi vänta på att förändringen sker av sig självt
kommer vi att får vänta länge. Om viljan fattas kommer vi inte att få jämställda löner, om viljan fattas kommer kvinnor fortfarande att utföra majoriteten av det obetalda hemarbetet och om viljan fattas kommer vi inte att ta
till vara på de högutbildade kvinnornas kompetens.
Att göra strukturförändringar är aldrig enkelt. Därför krävs en hel del mod
också. Det krävs mod att ändra synen på oss själva. Att inse att vi alla är en
del av upprätthållandet av ojämställdhet som råder. Våra direkta kommentarer och reflexer kommer från vad vi traditionellt lärt oss. Våra normer gör att
vi ser kvinnor som familjernas omsorgsgivare och männen som försörjare.
Att stärka relationen mellan fäder och deras barn ger vinning för såväl männen som barnen. Ett högre kvinnligt deltagande i arbetsmarknaden ökar till
ett mer jämlikt samhälle genom att fler individer är ekonomiskt självständiga.
Det här visar om något bilagan i budgetboken ”Kvinnor och mäns villkor” att
vi behöver arbeta med.
Till sist vill jag poängtera att jämställdhetsarbete är en hållbarhetsfråga
och liksom allt hållbarhetsarbete ska jämställdhetsfrågan integreras i all
verksamhet.
För att gå vidare kring ämnet om ekonomisk självständighet väljer jag att
diskutera utbildningen. Där kan vi läsa ganska långa skrivningar, däremot
saknar jag en skrivning om att utbildningens främsta syfte är att ge arbete
och därigenom ekonomisk självständighet. För att säkerställa att vi utbildar
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för arbete behöver vi börja mäta anställningsgraden efter erhållen examen, vi
har inte råd att utbilda in i arbetslöshet.
Vad gäller skolans förebyggande roll mot utanförskap kan den inte poängteras nog. De förebyggande åtgärderna är i regel mer effektiva desto tidigare
de sätts in. Matchningen mellan arbetsmarknadens behov och arbetslösa ska
påbörjas redan i grundskolornas studievägledning.
Det finns ett stort behov av att överse utanförskapet. Där fyller en utvärdering av gymnasiereformen en viktig funktion. Framförallt vill jag framhålla
behovet av att utvärdera HUTH, där alarmerande signaler om ökad psykisk
ohälsa på grund av den höga pressen hörs från de studerande.
Vill också att särskild vikt ska läggas vid restaurangprofilen, på marknaden
finns ett skriande behov av kompetent restaurangpersonal. Just restaurangbranschen är av särskilt intresse för Åland eftersom turismen är en viktig del
av vår ekonomi. Matkulturen och matintresset är skyhögt, liksom turisternas
förväntan på restaurangupplevelsen. Extra roligt är det naturligtvis att hela
tre åländska restauranger, Smakbyn, Nautical och Havsvidden fått erkännanden via White Guide Nordic. Tillgång på högkvalitativ personal är alltså viktig
för branschens fortsatta utveckling och ett viktigt ben i den åländska turismen.
Talman. Vi på Åland ska ha kvalitativ utbildning med tydliga mål. Ingen
ska falla emellan, vi ska utbilda för den åländska marknadens behov och de
studerande ska nå ekonomisk självständighet. Tack.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack talman! Vi har redan i de inledande anförandena som ltl Jonsson
har hållit fått ta del av ledamotens stora kunskap när det gäller bl.a.
jämställdhetsfrågor. I fall ledamoten får önska med tanke på att vi verkligen vänder upp och ner på allting, ingen vill vidkänna den budget vi
diskuterar, vi har nya budgeter på gång osv. Vad önskar ledamoten att
lagtinget bör koncentrera sig på i första hand när det gäller jämställdhetsarbetet? Det är ett omfattande område vi pratar om, när det gäller
lönesidan har vi ett problem på den fackliga sidan med att få förståelse
för att vi behöver göra en omfördelning för att uppnå jämställdhet mellan könen. Tar gärna del av ledamotens syn på prioriteringarna.
Ltl Ingrid Johansson, replik

Det första steget är kunskap. Det viktigaste för oss i lagting är att sätta
sig in i den kunskap som finns om jämställdhet och också den kommande jämställdhetsstatistiken. När var och en av oss får den kunskapen kommer vi att börja fatta jämställda beslut i alla de olika organ vi sitter i.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack talman! Kan inte låta bli att oroa mig för de utskott jag själv kommer att leda, lag- och kulturutskottet som kommer att bestå av sju män
under den här mandatperioden. Bästa ledamot, vi har ett gemensamt
arbete att verkligen få kunskap när det gäller att få jämställdhetsarbetet
att fungera trots bristen på jämställdhet inom ett ganska viktigt utskott
som kommer att ta hand om utbildning- och kulturfrågor m.m. för att
inte nämna alla de genomgripande samhällsfrågorna. Kanske det finns
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skäl att inom lagtinget se över sammansättningen hur lagtingsgrupperna är representerade.
Ltl Ingrid Johansson, replik

Talman! Jag delar ltl Jansson oro och ser att det är en direkt effekt av
det ojämnställda lagting vi har och där behöver alla partier ta ansvar för
att se till att vi får mer jämställda lagtingsgrupper. Den dagen det händer kommer fördelningen att bli mer jämställd.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Ekonomisk jämställdhet och jämställda löner har också varit den avgående regeringens stora målsättning. I senaste arbetsmarknadsuppgörelse och den därpå följande arbetsmarknadskonflikten var
en av huvudpoängen i den lösning som uppkom att vi skulle ha jämställda löner inom landskapsförvaltningen år 2020. Ett arbete är nu
långt på väg för att åstadkomma detta. Att få jämställda löner kommer
att kosta mera pengar, det kommer att krävas tilläggsresurser. Kommer
ltl Ingrid Johansson att se till att den tillträdda regeringen kommer att
hedra överenskommelsen och se till att de tilläggsresurserna finns att
tillgå när de behöver betalas ut?
Ltl Ingrid Johansson, replik

Talman! Kommer absolut att arbeta för jämställda löner, det kan vicelantrådet vara säker på. Ser det som en säkring av den framtida ekonomin. Vi har idag dyra stafettläkare, ska vi behöva hyra in sjuksköterskor
och annan vårdpersonalen via dyrare avtal kommer vi absolut inte att ha
råd att säkerställa en vård för framtiden.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Med tanke på den diskussion som har varit här, speciellt första dagen,
hur den ekonomiska situationen ser ut och det var blod, svett och tårar
vill jag veta hur ltl Ingrid Johansson och den kommande regeringen finansiera dessa tilläggsresurser?
Ltl Ingrid Johansson

Talman! Vicelantrådet nämnde i ett tidigare replikskifte att politik handlar om prioriteringar, för mig är det här en fråga som är väl värd att prioritera högt.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vtm Britt Lundberg

Fru talman! Jag kommer att ägna det här anförandet till ledarskap, utmattningssyndrom, specialundervisning och förebyggande hälsovård.
Lärarföreningen bjöd in alla kandidater i valet att komma och skugga en
lärare i skolan. Ett mycket välkommet, intressant och viktigt initiativ. Jag besökte tre skolor och fick ut oerhört mycket av möjligheten. Jag passade på att
fördjupa mig lite extra i specialundervisningen. Jag kunde konstatera att spe-
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cialundervisningen bedrivs ganska olika beroende på vilken skola man besöker och säkert också varierande från tid till tid.
En av specialundervisningslektionerna som jag deltog i var i en av våra
större skolor. Specialläraren hade under lektionen fyra elever från olika
grupper samtidigt i samma rum, vilket förstås inte i gav möjlighet för specialundervisning i sin egentliga betydelse utan lektionen användes för stödundervisning. Vi hade en mycket givande diskussion om detta faktum efter lektionen och specialläraren konstaterade att hon såg fram emot att Åland ska gå
in för en trestegsmodell där insatserna ska förskjutas till tidigare insatser och
mer förebyggande stöd till varje elev. Stödåtgärderna ska strukturerats i tre
olika steg, allmänt stöd, intensifierat stöd och särskilt stöd. För mig var det
här en intressant nyhet, men jag hittar ingenting om det i budgeten.
När jag senare talar med klasslärare om samma förändring så suckar lärarna djupt och konstaterar att ytterligare en arbetsbörda och mera ansvar
läggs på dem med denna reform utan att något annat tas bort.
Av de senaste årens Pisaundersökningar har vi kunnat utläsa att vi satsar
mer resurser än andra som mäts, på vår specialundervisning. Däremot konstateras i undersökningarna att vi på Åland inte får ut tillräckligt av de satsade resurserna. Det beror inte på våra speciallärare, tvärtom. Vi är i en lycklig sits med många formellt kompetenta och mycket skickliga speciallärare.
Vad det beror på och hur specialundervisningen borde organiseras är det därför mycket angeläget att utskottet reder ut. I budgeten nämns specialundervisning bara bland andra utvecklingsprojekt som utbildningsavdelningen ska
jobba med under året, men det nämns inga mål och ingen beskrivning. Det
vore oerhört viktigt att få höra ministern redogöra för hur ambitionerna är
för specialundervisningen, hur den ska se ut och hur man tänkt fördela och
prioritera om arbetet i skolorna.
Vi diskuterade också mycket kring anpassad undervisning. Flera ledamöter
har lyft det redan i debatten. Jag saknar också skrivningar och målsättningar
för hur utvecklingen ska bli mer anpassad lärokurs i framtiden. Idag har vi
inte balans mellan antalet elever som studerar efter anpassad lärokurs och
antalet studieplatser för dessa i Ålands gymnasium. För fyra år sedan fanns
det ett embryo och till en plan för att det förutom de platser som finns idag
skulle ses över möjligheten att samla studeranden som tillsammans läser anpassad lärokurs i teoretiska ämnen i gymnasiet och sedan låta dem enskilt
studera tillsammans med de andra studerandena på de mer praktiska lektionerna. Har den tanken förts vidare och hur i så fall?
Det finns ute i skolorna en tveksamhet till om alla som idag läser med anpassad lärokurs verkligen ska ha anpassad lärokurs, eller om man kunde
stöda eleverna på ett annat sätt inom den ordinarie undervisningen. Det är
ett stort beslut som fattas när man överför någon till anpassad lärokurs. Det
här är så viktiga frågor som har varit högaktuella under hela senaste mandatperiod så det vore värdefullt att detta viktiga ämne skulle få mer uppmärksamhet och belysning här i salen.
Ett annat exempel på behov av politiska prioriteringar framkom när vi besökte ÅHS för en tid sedan. I april beslutade regeringen om en värdefull och
viktig förordning som utökar arbetet och höjer kvaliteten betydligt inom den
förebyggande hälsovården. Förordningen som trädde i kraft den 1 oktober berör mödravård, hälsovård, studerandevård, skolhälsan och tandhälsan. Insatserna ska inte längre bara handla om den som direkt berörd d.v.s. kvinnan
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som är gravid, eller barnet som ska hälsoundersökas utan undersökningarna
ska utgöra en planmässig helhet så att förstås individen, men också hela familjen ska kunna delta, involveras och omfattas av den. När dessa tjänster
erbjuds ska uppmärksamhet också ägnas åt de miljöer där barn och unga utvecklas d.v.s. hemmet, dagis, skolan, eftis osv. Hälsoundersökningar och hälsorådgivning ska efter behov ordnas multiprofessionellt, står det i förordningen. De uppföljningsuppgifter om invånarnas hälsa och välbefinnande
som inhämtats vid hälsoundersökningarna och hälsorådgivningen ska användas vid planeringen av tjänsterna. Det är alltså ett mycket omfattande arbete som ska göras och betydligt bredare än tidigare. Det här är värdefullt och
kommer att kunna fånga upp mycket viktigt i det förebyggande arbetet innan
något hunnit gå snett. Det är fantastiskt bra och på sikt kommer detta att
spara pengar. Det som däremot bekymrar mig är att det inte har följt några
pengar med beslutet.
Vi talade kort om det här under debatten i måndags och minister Aaltonen
bedömde att den nya förordningen kostar runt 350 000 euro och hon framförde då att ÅHS kunna hitta finansiering för detta inom sin 90 miljoners
budget. Vad vi ska komma ihåg är att det inte är en engångskostnad på
350 000 euro vi talar om. Det är en årlig driftskostnad. Det handlar om flera
tjänster. Bedömningen är att det behövs 2-3 hälsovårdare och en läkare för
att leva upp till det som förordningen kräver.
Ska läkarna lämna hälsocentralen och låta väntetiderna och köerna öka för
att vara mera ute i skolorna, eller ska någon verksamhet tas bort? Var ska
hälsovårdarresurserna tas ifrån? Om vi inte får det utrett här i salen så hoppas jag att det går att bringa klarhet i det här i utskottet.
De här båda exemplen får utgöra exempel på hur viktigt det är med ett tydligt ledarskap. Hur viktigt det är att det läggs arbete på att tänka igenom vilka
följder ett beslut har och vilka andra beslut det i sin tur kräver.
För att ytterligare använda exemplet med förebyggande hälsovård kan det
vara så att medan ministern och i landskapsregeringen gratuleras för ett viktigt beslut, får mellanchefer en boll i famnen som kullkastar tidigare planering och det kan dyka upp klagomål och irritation bland personal som känner
sig otillräcklig och i sista ändan är det receptionisterna på hälsocentralen som
får ta emot frustrationen från de som sitter i väntsalen för att väntetiderna
har blivit längre.
Utmattningssjukdomar är ett stort problem i vårt samhälle. Orsakerna till
att många är stressade och mattas ut beror på otydligt ledarskap. Om ärendet
med förordningen får fortsätta att fungera som ett exempel så menar jag att
man borde undvika risk för stress och otydlighet genom att innan man fattar
beslut klara ut hur verksamheten ska finansieras. Ministern, den aktuella ministern vem än det må vara, kan inte själv göra prioriteringen men borde ge
till ÅHS ett uppdraget att bereda ett förslag på hur finansieringen kunde ordnas inom ram, om det är vad man önskar. Det borde göras innan beslutet har
trätt ikraft.
I det här fallet var bedömningen i april att den här reformen inte skulle
medföra några kostnader. Vilket med efterklokhet visar att reformer ska
undvikas under valår eftersom det finns en risk att den inte hinner göras riktigt färdig och att viktiga detaljer glöms bort i brådskan.
Fru talman, nu vill jag betona att vad jag vet så har inget kaos skapats med
förordningen eftersom ÅHS hanterat frågan mycket professionellt, men det
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är ett bra exempel på hur beslut i regeringen berör hela vägen genom organisationer ända fram till den som inget kan göra för att förhindra att situationen uppstår, men som blir drabbad. För att undvika att kaoset kommer så är
det viktigt att utskottet nu hjälper till och ber regeringen prioritera för att
möjliggöra att ålänningarna får den förebyggande hälsovård som de har rätt
till utan att drabbas av ökade risker för utmattad personal.
På samma sätt som det för skolans del behöver redas ut hur specialundervisningen ska organiseras i de tre stegen och att utskottet poängterar vikten
av att beslut som fattas ska analyseras genom hela kedjan. Generellt behövs
mer tydlighet. I varje handlingsprogram ska tydligt kunna läsas ut vad som
ska göras under en fyraårsperiod och i varje budget ska kunna läsas ut vad
som förväntas och vad som kommer att genomföras under året. Tydlighet ger
trygghet, effektivitet och arbetsglädje.
Till sist fru talman. Flera har lyft frustrationen över att jobba med en budget vart fjärde år som strax görs om i första tilläggsbudget. Vi borde ta oss en
allvarlig funderare på att flytta fram nästa lagtingsval om man ser att det löser problematiken. Men frågan är om en framflyttning till mars löser problematiken eller kommer nästa regering ändå att vilja ändra budgeten?
Om inte en flytt av lagtingsvalet är lösningen så borde vi ingå en överenskommelse om att den sista budgeten från en regering endast borde innehålla
det mest grundläggande i verksamheten som det redan finns beslut på och
det som är nytt borde förankras med både regeringspartier och opposition
före beslutet. På så sätt skulle budgetbehandlingen ta mindre resurser vart
fjärde år och det som finns i budgeten vet förvaltningen att det är värt att
jobba vidare med eftersom det kommer att hålla oavsett vilken majoritet som
tillträder efter valet. Tack.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Gällande tidiga insatser för att undvika att vi får personer
som behöver anpassad läroplan har landskapsregeringen under de senaste två åren vidtagit ganska mycket åtgärder. Den sista delen av uppdateringen av grundskolans läroplan som gällde specialundervisningens
område, har man gått in för att ha en läroplan som bygger på att får skolorna att jobba systematiskt med frågorna kring specialundervisning. I
första hand ska man jobba med att ha eleven integrerade i den normala
klassen genom att via läraren ge det stöd som behövs. Identifierar man
mera behov av stöd ska specialundervisningen sättas in i form av speciallärare. I sista hand ska man gå vidare med att överföra till anpassad
lärokurs. Det finns ett beslut från landskapsregeringen gällande läroplanen och det implementeras nu ute i de åländska grundskolorna.
Talmannen
Tiden är ute!
Vtm Britt Lundberg, replik

Fru talman! Tack för den redogörelsen. Det är bra om man kommer
fram till att man kan förebygga och har färre i anpassad lärokurs. Det
som saknas i kedjan är samma sak som med förordningsarbetet, hur ska
man trygga mer resurser för de insatser som ska göras tidigare? Nu utgår man ifrån att det ska göras där det redan idag är mer än överfullt.
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Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Man kan konstatera att om vi ser ut över vårt landskap i dag
och tittar på hur kommunerna sköter det inom de olika områdena som
vi har skolan uppdelad i idag, finns det klara och tydliga skillnader. Det
handlar i första hand om en prioritering från de olika kommunernas och
huvudmännens sida. Via uppföljnings- och tillsynsarbetet gör landskapsregeringen uppföljning att man även följer de regelverk som finns i
grundskolelagen, de regelverk som förtydligas ytterligare via läroplansarbetet. Det handlar i första hand om att det är grundskolorna och
kommunerna som ska se till att resurserna finns. Vi har inte på något
sätt kringskurit de finansieringsmöjligheter som kommunerna har för
sin skola i dagsläget utan vi har ett landskapsandelssystem som fortsättningsvis för till de här resurserna. Det arbete som nu krävs är att man
hittar nya sätt att jobba ute i skolorna, det handlar inte alltid om att enbart tillföra nya resurser, utan att omprioritera resurserna inom respektive skola.
Talmannen
Tiden är ute!
Vtm Britt Lundberg, replik

Tack, fru talman! Det är viktigt med tanke på att mer specialundervisning ska göras inne i en integrerad klass. Det kräver i sin del ett engagemang och nya kunskaper hos en yrkesgrupp som man behöver fånga
upp att är sant och att faktisk finns. Det som är viktigt att tänka på, eftersom det visar sig i den lilla undersökning som jag har gjort, att specialundervisningen är mer prioriterad i de mindre skolorna. Man behöver
fundera på och se till när landskapsandelssystemet nu gör att man inte
raserar systemet och ser till att det fortsättningsvis finns en möjlighet att
bygga upp det goda systemet med specialundervisning och minska antalet anpassade. Då måste man se till att resurserna finns kvar och att
undervisningsgrupperna fortsättningsvis inte växer.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Tack vtm Britt Lundberg för en angelägen fråga för
elever med anpassad lärokurs. Vad jag har sett på norra Åland behöver
vi satsa på tillgången till skolkuratorer, dels tillgången till speciallärare.
Här har vi uppdrag i kommunerna att verkligen ge och försöka få de resurserna.
Att sätta alla i en gemensam egen kurs när man kommer upp till
gymnasialstadiet, det som är det komplexa är att det är så mycket olika.
Vad kan vi ge för resurser inom gymnasialstadiet för att hjälpa dem
komma igenom sin utbildning?
Vtm Britt Lundberg, replik

Fru talman! Är helt enig med ltl Winé att målet ska vara att man helst
inte ska ha, eller i väldigt liten grad, ungdomar med anpassad lärokurs.
Man kan t.o.m. se elever med anpassad lärokurs, till den delen som är
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ser och använt resurserna på bästa sätt i grundskolan. Det finns även
skäl att titta över hur den organiseras. Det är som ltl Winé säger att speciallärarna borde få ägna sig åt specialundervisning. Det är viktigt att vi
framåt ser till att lärarna har tid att jobba med varje elev. Det är poängen med trestegs metoden det ska ges goda insatser väldigt tidigt. Anpassad lärokurs i Ålands gymnasium i dag, alla vill inte jobba inom
storkök, då skulle det här ges ytterligare en möjlighet till bredd.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Det som också har varit komplext i grundskolan är att
vi har olika skoldistriktet, hur man lägger anpassad lärokurs, olika metoder och tillvägagångssätt vilket också gör ett problem för den mottagande skolan. Vi får inte blanda ihop anpassad lärokurs med specialutbildning som storkök. Vi har definitivt en möjlighet att till alla linjer ta
emot elever med anpassad lärokurs. Bekymret är att det står i lagen,
högst 30 procent av platserna på varje program eller varje linje får ta
emot elever enligt prövning. Här är ett problem när vi har skrivit högst
30 procent. Linjerna har rätten att säga nej, vi har inte den ekonomiska
resursen. Det känns hela tiden hopplöst för ungdomarna för de vet inte
vad som gäller för dem fast de har varit på en antagningsprövning.
Talmannen
Tiden är ute!
Vtm Britt Lundberg, replik

Tack, fru talman! Det finns inte balans i dag med antalet ungdomar som
ständigt ökar med anpassat lärokurs och det faktum att man får ha max
30 procent, men i det är ganska långt till 30 procenten i verkligheten det
som verkligen erbjuds i gymnasieskolan. Det är väldigt viktigt att bevaka
att gymnasieskolan inte blir så autonom att man endast kan jobba med
att se till att gymnasieskolan i sig är effektiv. Gymnasieskolan och landskapsregeringen måste ha ett inflytande i att se att gymnasieutbildningen verkligen skapar ett syfte för hela Åland. Att man känner att det även
om det inte är så lönsamt ska gymnasieskolan genomföra det och ta den
uppgiften på sig. Här finns ett väldigt viktigt utvecklingsarbete att göra
och som verkligen behöver prioriteras. Det har varit diskussion de senaste fyra åren och nu måste det verkställas.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Tack! Vtm Britt Lundberg tar upp exemplet om förordningen som
trädde ikraft 1 oktober och menar att det blir ett kaos om det inte kommer tilläggsmedel på ca 350 000 euro till ÅHS. Bakgrunden till förordningen är det nya hälso- och sjukvårdslagen som är den regering där
vtm Lundberg satt med och fattade beslut om år 2010. Inte heller då gav
regeringen utökade resurser som lagen då egentligen krävde. Det handlade då liksom nu om att försöka prioritera om inom de resurser som
står till förfogande. Det handlar om ett helt nytt arbetssätt, att gripa in i
tidiga skeden, försöka förskjuta från specialsjukvård till tidiga insatser.
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Vtm Britt Lundberg, replik

Fru talman! Det som är väldigt viktigt är att det inte är något fel i att
prioritera om inom befintliga resurser. Det kommer att vara verklighet,
mer än nog kommer vi att känna av det i framtiden och t.o.m. prioritera
om med knappare resurser än vad vi har haft, det får vi alla vara beredda på. Det är viktigare att den som fattar beslutet tar ansvaret för att
det görs en prioritering, det kan man inte delegera. Det ansvaret måste
man ta själv och tala om hur man ville att prioriteringar ska göras. Nu är
det specialsjukvården, om jag tolkat det rätt, som borde tas om till den
förebyggande hälsovården. Ett sådant budskap vi borde i så fall ges och
det naturliga skulle vara att man går vi ÅHS styrelse och ber styrelse tala
om att om vi inför det här, hur borde man då på ett klokt sätt göra omprioriteringen? Man kan inte förvänta sig att omprioriteringen ska göras
ute bland personalen, då kommer det att köra slut på sig.
Minister Carina Aaltonen, replik

Självklart inte, frågan har diskuterats i ÅHS styrelse. Hälsocentralen har
idag 14 läkartjänster, att placera en av de tjänsterna på studerandehälsan skulle vara fullt möjligt. I stället vill man från primärvården anställa
ytterligare en läkartjänst. I de kärva tiderna som är måste vi försöka
samarbeta och hitta vägar framåt. Man kommer att genomföra förordningen stegvis, förändra och sätta resurserna där det behövs. Det kommer kommande ÅHS styrelse att få jobba med. Jag ser med full tillförsikt på den nya förordningen och tror att den kommer att förändra och
förbättra för de klienter och elever som det handlar om.
Vtm Britt Lundberg, replik

Fru talman! Håller helt med om att förordningen är viktig och värdefull,
kommer även att vara viktig för framtiden. Om man inte fattar beslutet
om finansieringen, vilka konsekvenser kan det få? Faktiskt försöka medvetandegöra oss alla om en av grunderna varför vi har så mycket utmattning i vårt samhälle, det är just otydligt ledarskap. Det är mycket
bättre att ett beslut kommer, så här det ska göras. Det är inte meningen
att man i flera år ska fundera på att ta fram finansiering för något som
beslutet redan är fattat för, det borde gå hand i hand. Det är en tanke om
välmening för vårt samhälle och en uppmaning till att det borde vi gå in
för och ta som modell, hela kedjan, hur den drabbas och att det är finansierat det som kostar mer, man måste våga ta bort.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Vtm Lundberg nämner specialundervisning och anpassad läroplan, blir förvånade när hon inte hittar skrivningar i budgeten om det. Jag och många i lagtinget blir mer förvånade genom att vtm
Lundberg sitter vid ett regeringsparti som har tagit fram budgeten och
även godkänt budgeten. Det skulle vara informativt och klädsamt att berätta för lagtinget varför inte skrivningarna tagits med, det verkar ändå
vara mycket viktiga, vilket jag håller med om.
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Vtm Britt Lundberg, replik

Fru talman! Har inte uttryckt förvåning, men uttryckt att jag saknar
skrivningar om specialundervisningen och det är en viss skillnad. Det är
väldigt viktigt, har lovat den tillträdande finansministern att jag skulle
ge en vägkost till hur man borde hantera den sista budgeten. Den sista
budgeten för mandatperioden blir inte behandlad som andra budgeter
och är väldigt mycket sämre förankrad och jobbats med under en helt
annan brådska än vad man tidigare har gjort. Det tillkommer att det är
den första budgeten i det nya ekonomiska systemet som i sin tur har försenat, försvårat betydligt för regeringen att ta fram budgeten. Vi kan alla
ödmjukt konstatera att det är skrivningar vi saknar och bidra till ett
hopp om att man kan göra det bättre för framtiden i stället för att söka
syndabockar.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Då fick vi förklaring att denna budget är sämre förankrad än normala budgeter och därav saknar skrivningar om specialundervisning och anpassar läroplan. Tack.
Vtm Britt Lundberg, replik

Därför borde den sista budgeten för året, om man inte lyckas hitta en
annan lösning på att få valet och den nya budgeten att passa överens
bättre, att man borde gå in och beskriva det som redan är beslutat och
det som är nytt borde förankras både med opposition och med regering.
Det skulle betyda ett annorlunda arbetssätt och det i sin tur underlättar
och ger bättre arbetsfart för de som ska ta emot och börja verkställa
budgeten. Nu finns det en osäkerhet när alla som skulle vilja börja jobba
med budgeten den 2 januari kanske man inte har samma fart, för man
är inte säker på vad det kommer att stå i omställningsbudgeten. Det
borde inte finnas så många nya projekt som inte är förankrade i oppositionen med i budgeten.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Igge Holmberg

Fru talman! Ska tala om samma sak som föregående talare fast tänkte inte
vara lika långrandig, d.v.s. utbildningen. Det står i budgeten och kommer säkert att stå i nästa regeringsprogram om hur vi genom skolan ska satsa på att
få fram ”innovativa och kreativa entreprenörer” som sen ska ut i samhället.
Det låter alltid bra, men den viktigaste saken är inte att sätta in företagsekonomi eller entreprenörskap, det viktigaste är att vi utvecklar system för att
snabbt få in läsförståelse hos alla våra elever.
Det finns ett program som utvecklar barns läsförståelse och som regeringen Gunell har satsat på, men det är också ett program som jag personligen
anser måste fortsätta och utvecklas. För att väcka människors känsla för att
skapa saker och starta företag så måste man först och främst få fram människor med visioner. Hur får man då visionärer? Jag vet inte den exakta metoden, men läsförståelse är en ganska viktig del av den. Om inte annat så underlättar det när man ska visa upp visionen för andra om man kan uttrycka
sig. Jag är nöjd med att vi har ett läsförståelseprogram i budgeten, även om
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det nu går mot sitt slut. Men säkert så kan nästa regering fortsätta satsa på
vår ungdom på detta relativt billiga sätt, som ändå har potentialen att lyfta
hela Åland.
Fru talman. Vill nämna media- och informationskunnighetsområdet, ett
nytt område inom den digitala kompetensen för utbildningssektorn. Mediaoch informationskunnighet innebär att man lär sig förstå mediernas roll i
samhället, kan finna, analysera och kritiskt värdera informationen samt själv
kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier. En kunskap som är viktiga att ha nu när rasistiska sidor som Avpixlat och Fria Tider m.fl. mer och
mer maskerar sig som oberoende nyhetssidor. Vem som helst som har sett på
dem och sedan sett på SVT, Yle, BBC eller Deutsche Welle ser skillnaderna
utan att fundera alltför länge.
I dessa tider med snabba klick på Facebook och andra sociala medier är det
extra viktigt att vi utbildar våra ungdomar i att lära sig källgranska och vara
kritiska mot medier och samhällets alla utbud i stort. Även reklamen och
andra budskap i det offentliga rummet behöver granskas kritiskt för att man
ska växa upp med ett öppet sinne som kan bidra till en bättre framtid. Det är
ett av de mest framtidsvänliga och viktiga avsnitten i budgeten. Tack.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! ”Allt vett finns inte i ett parti”, sade politikern Maj Flodin. En av
mina politiska favoritcitat.
Under motionstiden och debatten hittills har det kommit fram flera goda
förslag och initiativ. Det har varit konstruktiva diskussioner om turism, tankegångar om grön energi. Initierade och viktiga anföranden om jordbruket,
livsmedelsklustret och fiskeripolitiken. ”Politik är att vilja”, också det ett klassiskt citat av Olof Palme. Politik är både att vilja, men i allra högsta grad att
välja och prioritera.
Fortsätter vi efter den utstakade linjen i budgeten kommer underskottet att
vara dryga 20 miljoner nästa år vid den här tiden. För liberalerna verkar det
vara vårt öde att axla ansvar när det är ekonomiskt utmanande tid. 2001 när
det var bank- och finanskris som härjade, 2007 gick botten ur klumpsumman, 30 miljoner saknades i landskapets budget och det var ett rekordhögt
oljepris. 2015 närmar vi oss ett underskott på 20 miljoner om ingenting görs.
Enligt utsago blir det att låna till driften redan 2017.
I budgetförslaget för 2016 saknas på utgiftssidan, som påpekats, stödet för
vindkraften som estimeras till 1,5 miljoner. Dessutom är förhöjningen av
vuxenstudiestödet endast budgeterat för en termin, höstterminen 2016. Det
är 400 000 euro till ytterligare på uppgift sidan.
Något som har förundrat mig är att det genomförs reformer som nog utvecklar och förbättrar men som är kraftigt kostnadsdrivande utan att det uppenbarligen finns ett grepp om helheten. Vi vet att det finns ett behov att förbättra tillgången på tandvård till de som har det ekonomiskt mest tufft. Samtidigt under mandatperioden har landskapsregeringen utökat tillgången till
den offentliga tandvården för ålänningar upp till 29 år. Det är yrkesverksamma människor som förhoppningsvis har jobb och ordnade förhållanden.
Man har glömt bort dem som är mest ekonomiskt utsatta.
ÅHS diskuterades i ett tidigare anförande. Driftkostnaderna för ÅHS 2014
var de 80 miljoner, ramen för 2016 är 89 miljoner. Nog har vi byggt på resurserna och jag tror absolut inte att det är på det sättet att förbättrad verksam-
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het per automatik betyder mera pengar. Det finns ett stort arbete att göra i
landskapets förvaltning och i landskapets underlydande myndigheter.
Vi vet också att vi har ett stort uppdämt behov av investeringar och vi vet
att vi behöver ett nytt polishus, en ny geriatrisk klinik och där upplever jag att
det råder en samstämmighet över partigränserna. Vi ser att det finns ett massivt investeringsbehov på infrastruktursidan, kortrutt, broar, färjor och i går
fick vi veta av vicelantrådet och finansministern att det är upp till den nya tillträdande landskapsregeringen att göra omprioriteringar i omställningsbudgeten. Ponera är att det skulle ha varit samma partier som skulle fortsatt och
hålla i taktpinnen i landskapsregeringen, nej nu är det vi som ska göra prioriteringar. Det blev ett ytterst märkligt resonemang. Tillåts det att översätta
detta till familjepolitik så är det inte aktuellt med semesterresor till Barbados
med all inklusive, nej det blev utflykt till Sålis batteri med varm choklad och
hemvetesmörgås.
Utmanande tider kräver prioriteringar men också kreativitet. Hoppas att
den här mandatperioden innebär samling och att vi utnyttja den kunskap,
kompetens och förhoppningsvis kreativitet som finns i hela lagtinget. Lovar
att jag ska lyssna på de förslag som finns. Som sagt, Maj Flodin allt vett finns
inte i ett parti.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, fru talman! Tack för ett intressant anförande. Delar uppfattningen
att allt vett inte finns i ett parti, på samma sätt finns inte allt ovett i ett
enda parti. Vad ska vi göra, hur ska vi ta tillvara på det på bästa sätt? Det
är självklart att kommande regering får ta ett större ansvar för att prioritera, det är solklart med den ekonomiska situation vi har idag. Samtidigt
vill jag efterlysa ett större ansvarstagande från lagtingets sida i samband
med budgetbehandling och när ekonomiska frågor diskuteras. Kunde ha
en mer öppen diskussion och att lagtinget faktisk går in för att pröva de
moment som föreslås av landskapsregeringen och ser på alla motioner
som lämnas in för att få ett bredare ansvarstagande för ekonomin. Delar
ltl Katrin Sjögren den uppfattningen?
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det är väldigt god ambition, så har jag alltid verkat när jag varit
politiker. Har försökt lyssna till alla, så var det också förra gången när
jag satt i landskapsregeringen. Jag fanns alltid på plats när det diskuterades motioner och lyssnade på dem man hade att säga. Om allt går enligt planerna hoppas jag att det är en sak jag kan bära med mig, vi vet att
det finns politiska invecklingar och utvecklingen, men absolut Ltl Axel
Jonsson.
Ltl Axel Jonsson, replik

Det är tacksamt att höra. Är det något som medborgarna stör sig på, något som skadar Ålands politik är det de vattentäta skotten mellan opposition och regering. Alla oppositionsförslag ska kastas i papperskorgen
av princip, precis som vi som suttit i opposition under förra mandatperioden kanske har en del i ansvaret och behöver se över oss själva om vi
kan föra en mera konstruktiv diskussion och debatt. Det ekonomiska läget vi har framför oss skulle vara oerhört förtjänt av att vi kan försöka se
över de politiska invecklingarna, som ltl Katrin Sjögren diskuterar i sin
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replik. Faktisk försöker ha fokus på att både öka ansvarstagandet hos
regeringspartierna, men framför allt också se på finansutskottet och lagtinget som helhet, kan försöka se på alla lösningar mera öppet och diskutera sig fram till gemensamma lösningar.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Finns det goda förslag i budgetmotioner, åtgärdsmotioner, förbättringsförslag utskottet när det gäller lagstiftning ska det tas ad notam och göra
det bästa av situationen, tillsammans utveckla både lagstiftning och
budget. Detta är ett löfte från min sida.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Ltl Sjögren nämnde ÅHS och deras kostnadsökningar. Det
finns en internhyra som inte funnits förut och som belastar det siffermässigt som inte är en reell kostnadsökning, räkna man bort det har
kostnaderna ökat från 2010 och framåt med mellan två till tre procent
per år. Det beror på att befolkningen har ökat på Åland, en åldrande befolkning, vetenskapen har ökat, man kan bota och lindra mycket mera.
Då är frågan om man ska bromsa det och då måste man besluta politiskt
vilken vård om man inte ska göra mera.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det är just det som är utmaningen när det gäller hälso- och
sjukvård, socialvården, äldreomsorgen inte minst. Där har kommunerna
en viktig del för kostnaderna för ÅHS och för hur man tar hand om sina
gamla på bästa sätt. Utvecklingen är rasande, både den tekniska och den
medicinska vetenskapen. Där är tydlighet och ledarskap att tydligt säga
för ålänningarna vad man kan förvänta sig ÅHS. Vi kommer inte att ha
råd med allt.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Håller med ltl Sjögren att kommunerna behöver ta på sig
större ansvar vad gäller i vissa fall efter rehabilitering, där medicinska
kunskaperna inte behöver vara så höga. Den diskussionen behöver man
ta, sedan får man se vart det leder. Sitter med i ÅHS styrelse och har god
inblick i verksamheten och det är en bra personal på ÅHS, från sköterskor och uppåt och en fantastisk ledningsgrupp. Det jobbas allt vad man
kan, skickligheten finns och det man inte klarar av i Mariehamn skickas
bort både till Uppsala och till Åbo, vi har en fantastisk sjukvård. Det gäller att politiskt ta en diskussion, borde man förändra, har vi råd med
detta, borde avgifterna höjas eller på annat sätt finansieras? Det har jag
efterlyst ganska många gånger från talarstolen och hoppas att flera hakar på den diskussionen.
Ltl Katrin Sjögren, replik

En del i en bra hälso- och sjukvårdspolitik är hyfsat rättvisa avgifter.
Samtidigt vet vi att avgifterna är en marginell del av hela ÅHS budget.
Instämmer till fullo med ltl Runar Karlsson att det finns en oerhört
skicklig och kompetent personal på ÅHS. Där det finns ett fönster öppet
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nu, där kan vi ha olika åsikt, det är samarbete och fruktbara diskussioner i kommunerna. Vi har en åldrande befolkning och vi skulle vinna oerhört mycket att samarbeta inom äldreomsorgen också på kommunal
nivå. Det är min fasta övertygelse. Vi skulle kunna samordna resurser
och få en bättre service till våra gamla, världens bästa äldreomsorg.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Man blir orolig för tilltänkta lantrådskandidaten visar på en
väldigt stor uppgivenhet redan före man tillträtt, det är det minsta Åland
och Ålands folk behöver. Nu behöver vi ett klokt och starkt ledarskap
som har en stark framtidstro för Åland, inte bara pessimism och negativism. Ltl Katrin Sjögren behöver prata med sina samarbetspartner om
framtiden. Vi var alla överens när vi gjorde budgeten att vi gör en budget
som avslutar den period som vi haft. Sedan oberoende av om det är vi
som är samarbetspartier eller andra som sitter och hanterar de kommande fyra år ska inte vi ge alltför mycket pekpinnar. Jag skulle absolut
inte låna till drift 2017 och hoppas verkligen att ltl Katrin Sjögren kan
hantera landskapets ekonomi på ett sådant sätt att man inte går till banken lånar till drift.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag pratar utifrån de siffror jag har nu, den informationen och
den access jag har till att bilda mig en helhetsuppfattning. Jag har inte
suttit i landskapsregeringen under fyra år, måste förhålla mig till det jag
vet idag. Jag hör vad som sägs och det är ingalunda uppgivenhet eller
negativism det handlar om ansvar och realism, det är allvarligt men det
finns också ett väldigt starkt engagemang. Jag kan garantera, vicelantrådet att han kommer att få se ett mycket bra regeringsprogram och
mycket utvecklingsprojekt. En bärande tanke i allt är ekonomin. Man får
vända en spegel till vicelantrådet, hur bedömer vicelantrådet siffrorna
som vi har i budgeten?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Jag ser fram emot regeringsprogrammet att få analysera det
när det kommer. Det är väldigt viktigt att det andas framtidstro därför
att den signal som sändes från liberalerna i inledningen av debatten var
att det skulle bli blod svett och tårar. Blod, svett och tårar, det är en bra
början när man ska börja samarbeta med en förvaltning och en signal
man sänder till det åländska folket. Det är precis det motsatta man behöver nu, ett bra ledarskap, kloka beslut och välgjorda prioriteringar.
Skulle jag ha fortsatt som finansminister skulle jag ha gjort allt vad jag
kan för att vi ska hantera resurserna på ett sådant sätt att landskapsskutan också flyter under de kommande åren. Det är jobbet när man har
ansvar för ekonomin, man ska sätta ramar men också se till att man
skapar de resurser som behövs för nödvändiga åtgärder.
Debatten är tråkig som har blivit kring ÅHS, de signaler jag hör oroar
mig mycket, om de nedskärningar som eventuellt planeras. ÅHS är fak-
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tiskt den organisation som under de senaste fyra åren verkligen har fått
en ledning.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Katrin Sjögren, replik

Det är vicelantrådet som andas uppgivenhet och negativism. Hur många
gånger har vi hört mantrat om vad liberalerna haft för citat när man har
diskuterat budgeten, glöm det nu. Det finns vinnarskallar, kompetens,
kunskap som garanterat kan ta skutan vidare, vicelantrådet behöver absolut inte oroa sig för det. Det finns kompetens också framledes fast inte
centern råkar vara med i nästa landskapsregering.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack talman! Bästa ltl Katrin Sjögren, det är nu en mandatperiod sedan
centern och liberalerna tillsammans inledde det ganska smärtsamma
omstruktureringsarbetet. Ser vi på antalet anställda i offentlig regi har i
synnerhet de i landskapets regi minskat sedan det nödvändiga arbetet
började 2008 när Lehmankrisen slog igenom. Även för Ålands del har
det tagits stora grepp. Vi ser ändå att vi har en kostym som är för dyr
med tanke på det system vi har i förhållande till Finland och även den
skattekraft vi har totalt sett på Åland.
När det gäller reformer och framtiden måste vi vara försiktiga. Den
potentiella lantrådskandidaten kunde i går höra en reaktion från moderat- och socialdemokratisk bänkrad. När jag ser sanningen i vitögat kan
jag konstatera att vi gjorde bort oss tidigare i år när vi tog nya reformer
och reaktionen blev att förlöjliga min bekännelse att vi hade gjort bort
oss.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det lägger jag mig inte i vad det finns för diskussioner och konflikter i den avgående landskapsregeringen. Det är ändå intressant att ltl
Harry Jansson gör den reflektionen. Det har varit kostnadsdrivande reformer. Men samtidigt hör jag från centerledamöter att vi absolut inte
får röra ÅHS, kommer inte på tal att göra något åt landskapsandelssystemet, vi ska ha kvar stora grandiosa investeringar, så lite tycker jag att
man darra på manschetten. Jag hoppas att vi ska ha konstruktivitet och
bra dialog framöver.
Ltl Harry Jansson, replik

Det sistnämnda, bästa ltl Katrin Sjögren, är det som kommer att bli helt
avgörande. Nu sitter vi tillsammans med kolleger från Helsingfors och
försöker skapa ett nytt självstyrelsesystem. Samtidigt har vi p.g.a. att vi
inte tidigare har lyckats till fullo med den nuvarande självstyrelselagen,
en situation där vi inte har ekonomisk bärkraft att sköta om ålänningar-
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na i alla fall den population vi har nu i dag i förhållande till 1993. Därför
kommer det att krävas mycket konstruktiva diskussioner över alla gränser som kan uppstå till följd av den nya regeringsbildningen. Jag kan
varmt rekommendera blivande lantrådet att ta alla möjligheter att föra
en dialog med oppositionen. Försök se till att alla har samma kunskap
om vart vi är på väg.
Vi måste alla inse att det kommer att krävas smärtsamma ingrepp i
alla fall om vi ska hålla oss från det onda att låna för driften och då
kommer det att krävas beslut som är smärtsamma. Därför ångrar jag att
vi tog hem hemvårdsstöds- och vuxenstödsreformen i det här läget när
vi inte hade råd.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag uppfattar en utsträckt hand från ltl Harry Jansson och den
ska jag ta med glädje och får återkomma till både budgetbeslut och lagstiftning framöver. Tack!
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Roger Höglund

Tack, fru talman! Ärade ledamöter. Som ersättare så kommer inte att få sitta i
salen så länge till, uppskattningsvis en vecka så det jag vill ha sagt ska jag
säga nu.
Tänkte följa det ekonomiska spåret som vi var inne på och ge min syn på
det. Jag tror absolut att man kan ha ekonomitänket landskap, kommuner, företag eller familjer. Även om tänket kanske inte alla gånger är på samma sätt
så är i alla fall sättet att förhålla sig till ekonomin ganska identisk. Man har en
viss summa pengar, en viss summa intäkter och det ska man fördela på ett
sätt som fungerar.
En familj som har knapert med pengar måste ta ett antal beslut, kanske
man måste få köra lite mindre bil, vänta med att renovera köket, kanske
veckopengen till barnen inte kan höjas kanske t.o.m. måste dras ner under en
period. Landskapet har exakt motsvarande frågor. Ska man köra mindre med
båtar, ska man vänta med renovering av lagtingshuset, ska man ge mindre eller bibehålla stöd till verksamheter. Jag sätter inte in någon värdering det här
är inget förslag som man ska ändra på här men som ett exempel, frågeställningarna är samma, nivåerna är olika.
Kanske familjen tar beslut om att ta ett lån, byta bil. Det gör man för att få
en lägre bränsleförbrukning och på några år betalar sig bilen. Investeringen
kan man räkna hem på samma sätt som oss i landskapet. Ha samma tänk,
minskar vi driften kan den här investeringen räknas hem inom en rimlig tid.
Landskapet befinner sig i ett skarpt läge, budgetunderskottet 2016 är allvarligt och framtiden ytterst oviss, det har vi diskuterat de två senaste dagarna. Vi kan förstås hoppas att allt löser sig 2022, men det är väl ändå att inteckna framtida intäkter redan nu, intäkter som vi dessvärre inte vet om
kommer och om de blir bättre än dagens intäkter. Vi ska ha framtidstro, visioner absolut, men samtidigt måste vi vara realister. Investeringsbehovet är
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stort och det är oklart vilka investeringar som det kan lånas pengar till och
vilka vi kan räkna hem som lönar sig.
Landskapet har haft en intäktskurva, den har pekat uppåt. Dessvärre har
motsvarande kurva för kostnadssidan varit rejält brantare. Har vi varit för
frikostiga med utgifterna? Har vi gjort reformer och antagit lagar utan att
tänka på hur dessa slår långsiktigt på landskapets ekonomi? Är det här något
vi borde skruva tillbaka utan att medborgarna drabbas oskäligt? Det måste vi
fråga oss och analysera kostnadskurvan och dess ökningar som har skett, det
finns inga genvägar. Kan vi inte göra stora förändringar snabbt som sparar
stora pengar måste vi ta till osthyvelsprincipen, det vet vi allihop innerst inne.
Ltl Toivonen gav oss varsin uppgift i går, vi skulle spara varsin miljon. Det
är lättare sagt än gjort, vi kan säkert spara en miljon men risken är att vi
spara på samma miljoner. Visst finns det anslag i budgeten som hyfsat lätt
kan plockas bort, hyvlas ner utan att medborgarna drabbas. Vi måste också
vara så pass realistisk att vissa investeringar i budgeten helt enkelt måste
skjutas på framtiden. Det leder knappast till blod, men säkert till en hel del
svett och kanske några tårar. Tack.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Att ltl Roger Höglund jämför den offentliga ekonomin
med familjeekonomi det är att drastiskt förenkla verkligheten, så ser
inte den offentliga ekonomiska situationen ut. Det blir en alldeles för inskränkt debatt. Därför har socialdemokraterna önskat att finans- och
näringsutskottet ska höra professor Jäntti från Helsingfors universitet
för att få en annan vinkling till debatten. Åland är en mer komplex helhet där näringslivet spelar in, tredje sektorn, klumpsumman, alla kommunerna med de olika skatteinsatserna, pensionsfonden m.m. Att prata
om osthyvelteknik, det är nog hyvlat färdigt, det har den förra regeringen redan gjort. Det gäller stora strukturförändringar för att få budget i
balans.
Ltl Roger Höglund, replik

Tack, fru talman! Man måste förhålla sig till ekonomin oavsett om man
är ett landskap, en kommun, ett företag eller en familj. Man har exakt
samma problem. Man har en viss peng som man kan göra av med, viss
kassa, viss likviditet. Även om man absolut inte kan jämföra landskapet
med en familj det sa jag inte heller, utan att det finns likheter. Förhållningssättet är detsamma.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Där är jag fortfarande av annan åsikt. Då kommer ltl
Roger Höglund endast att säga att vi förhåller oss till klumpsumman,
pensionsfonden och PAF. Han tar inte in i beaktande att vi har hela näringslivet, tredje sektorns inkomster och även kommunerna med i spelet. Man kan inte förenkla det som ledamoten gör nu.
Ltl Roger Höglund, replik

Man har en viss inkomst, en viss intäkt, den förhåller man sig till. När
man vet den ser man vilka kostnader, investering man har råd med.
Osthyvelsprincipen, absolut det finns en mängd poster där som man absolut lätt kan hyvla utan att medborgarna drabbas. Det är ingen svårig-
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het, frågan är hur mycket man kan osthyvla bort, något som jag hoppas
att man i den här salen diskuterar och tar ställning till. Har vi närmare
20 miljoner i underskott må vi väl göra något.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Tony Wikström, replik

Tack, fru talman! Sedan finanskrisen 2008 har hela världen diskuterat
hur man ska se på en ekonomi. Märkel pratade om husmorsekonomi,
många gillar att jämföra med familjeekonomi. Det stämmer inte alls, ett
landskap fungerar inte som en familj. Man kan säga att det är bra att ha
ett träningskort och satsa på hälsa och bygga ett gediget hus men inte på
en sportbil och på krogbesök. Investeringar är däremot något man kan
och bör satsa pengar på även nu när räntorna är så låga som kan ge avkastning och minska budgetslitaget m.m.
Ltl Roger Höglund, replik

Tack talman! Investeringar som leder till inbesparingar över en rimlig
tid kan man absolut använda sig av. Det en ekonomi handlar om i grund
och botten är ett visst antal pengar man har som man kan spendera på
vissa uppgifter oavsett om det är en familj, företag, stat eller landskap.
Ltl Tony Wikström, replik

Varför inte då investera i våra medborgare, i fysisk och psykisk hälsa, i
utbildning osv. som också kommer att generera pengar och minska budgetslitage längre fram. Vill vända mig mot blod, svett och tårar att ekonomin är i så dåligt skick. Vi har noll euro i skulder. Skulle vi ha samma
skuldbörda som i Finland skulle vår skuld vara över 700 miljoner euro.
Vår situation ser i perspektiv ganska okej ut.
Ltl Roger Höglund, replik

Tack, fru talman! Budget handlar om att man investerar i skola och omsorg osv. man har det som en kostnadspost. Det i sig är en investering
att för varje individ som mår bättre och kan hjälpa. t.ex. i unga år, kommer att leda till en inbesparing på längre sikt. Där tror jag att vi innerst
inne tänker likadant. Tack.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det var en synnerligen klarsynt analys av en person som
suttit i lagtinget bara några dagar. Analysen var god och måhända det
var den bästa analysen som har levererats av en centerpartist under
dessa remissdagar.
Ltl Roger Höglund, replik

Nu blev jag ganska mållös men jag tackar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Jag får sälla mig till det sista replikskiftet, det är synd
att ltl Roger Höglund måste gå från den här salen eftersom han bara är
suppleant. När jag lyssnar på ledamoten har han exakt samma åsikter
som vi har försökt förespråka under den sista mandatperioden. Man
måste titta på kostnaderna i verksamheten när det överstiger intäkterna.
Ganska enkel matematik. Ledamoten har exakt samma åsikt som mig,
synd bara att hans parti inte har lyssnat på mig under de här fyra åren
som jag har försökt föreslå detta. Hoppas att ledamoten ställer upp efter
fyra år igen så kanske du har en chans att komma in på ordinarie plats,
då det är lättare att driva politiken.
Ltl Roger Höglund, replik

Mitt tack till ltl Eklund.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Petri Carlsson

Fru talman! Noterar att ltl Harry Jansson gick ut och det var tråkigt för jag
hade tänkt bemöta och diskutera fler frågor som han lyfte upp, en fråga där
han kritiserar övriga partier i den tidigare landskapsregeringen. Där kan man
titta sig själv lite i spegeln och fundera när man sitter på vissa betydande poster och inte kanske har lyckats få fram allting som finns i regeringsprogrammet. Det finns fonder för PAF medel som kunde ha tagits fram, reformering
av landskapsandelssystemet som inte har gjorts osv., skulle kunna rabbla upp
mycket där också.
Däremot en sak reagerar jag väldigt kraftigt på är när ltl Harry Jansson
kontinuerligt säger att den kostsamma hemvårdsstödsreformen är moderat
samlings fel. Så tolkar jag det och så verkar han vilja uttrycka det och riktar
speciellt kritiken mot moderata bänkarna.
Vi har framfört många gånger att om det är fler som nyttjar hemvårdsstödet så blir det färre som nyttjar en barnomsorgsplats, vilket betyder minskade
kostnader inom barnomsorgen. Det är fakta. Det har vi framhävt mycket och
nu är det dags att vi tar bladet från munnen, att vi talar om sanningen hur det
gick till när vi diskuterade mellan partierna i regeringsblocket. Vi hävdade att
det här är en kostnad som innebär en sänkning på kostnadssidan, alltså att
kommunerna måste kunna ta på sig den största delen, kanske t.o.m. hela delen av andelen när det gäller hemvårdsstödet.
Centern har hävdat och fört fram att det måste vara så att landskapet ersätter, d.v.s. det som ltl Harry Jansson står här och säger har blivit en kostsam
reform. Det är centern som har fört fram det, vi har accepterat det i en kompromiss och vi köper de vi står för det och är beredda att föra fram den hela
vägen in i mål. Det bli fel att gå på oss andra så hårt. Man borde se sig själv i
spegeln.
Nu ska jag blicka framåt och framåtsyftande istället d.v.s. om idrott, motion och lite om folkhälsa. På sidan 27 i budgeten står det bl.a. om idrott, motion och folkhälsa. Där står det att särskilt pojkars och flickors möjlighet till
det ska prioriteras. Det är riktigt bra. Sen står det vidare att just pojkars och
flickors möjligheter är särskilt viktigt för folkhälsan. Så är det nog, men vi be-
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höver också prioritera folkhälsan överlag för barn, ungdomar, vuxna och
äldre. För alla helt enkelt.
Livsstilssjukdomar är nämligen en av vår tids största utmaningar. Förr,
alltså för riktigt länge sedan, blev man sjuk och t.o.m. avled av för lite mat
och mycket tuffa fysiska förutsättningar. Nu beror det istället ofta på för
mycket mat och av att man rör på sig för lite. Jag är övertygad om att regelbunden träning och balanserad kost kommer att behövas mer och mer för att
komma tillrätta med sjukdomar. Sen får man ökad livskvalitet, vilket är en
fantastisk bieffekt.
Självklart är det bäst att förebygga, träning och balanserad kost är rätt för
alla, även för den som är frisk, vältränad och mår bra. Det är nästan aldrig
heller för sent att nå positiva effekter av att röra på sig. Motion och rörelse
hjälper också till så att äldre ska kunna bo hemma och vara självständig så
länge som möjligt. Vi måste få fler att bli inspirerade till träning och ett hälsosammare liv. Satsningar på detta måste ges prioritet och en av flera åtgärder kunde vara att införa ett friskvårdsavdrag i beskattningen så småningom.
Jag tror att det kan ge mycket positiva effekter på folkhälsan och sannolikt
också finansiera sig själv på lång sikt då man med en friskare befolkning får
ner kostnaderna inom sjukvården.
Vi vet redan att motion rekommenderas från sjukvården. Ett sådant tydligt
exempel där det används mycket idag är för att komma tillrätta med psykisk
ohälsa. Folkhälsoarbete syftar till att genom generella insatser främja hälsa
och förebygga fysisk ohälsa, men även att förebygga psykisk ohälsa. Det sistnämnda är också viktigt, framförallt oroar det mig med den ökande psykiska
ohälsan bland barn och unga. I budgeten finns det på sidan 18, 19 och 24
skrivningar om detta, särskilt då kring barnomsorg och skola, vilket är viktigt,
men vi måste också tänka på andra områden, såsom sjukvården och sociala
sektorn.
Vi borde öka våra förebyggande insatser riktade till barn i utsatta situationer som t.ex. i familjer där det finns missbruk eller andra jobbiga kriser av
olika slag som kan bli traumatiska och försämra hälsotillståndet för ett barn i
framtiden. Det är oerhört viktigt att vi stödjer föräldraskapet, barnens utveckling och en bra uppväxt, vilket i sig ger välmående och förebygger psykisk
ohälsa.
Vi bör därför ännu mer än idag främja utbildning, kunskap och metoder
om att rikta förebyggande insatser till utsatta familjer. För att förverkliga
detta kunde vi ytterligare förbättra samarbetet mellan hälso- och sjukvården,
sociala sektorn samt skolan. Med gemensamma utbildningar och metoder
kan säkert samma resurser ge mer än idag och snabbare fånga upp fler som
behöver hjälp. Kanske utskottet kan titta lite närmare på den här viktiga frågan i sin behandling. Tack.
Ltl Roger Höglund, replik

Tack, fru talman! Det finns en ganska bra regel som säger att när landskapet inför reformer som påverkar kommunerna och kommunernas
ekonomi ska dessa reformer vara kostnadsneutrala för kommunerna.
Det har man under årens lopp många gånger avvikit ifrån och till och
med att man inte alla gånger har tagit diskussionen mellan landskapet
och den kommunala sektorn utan det har blivit något som man påfört
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kommunen utan diskussion. Vill betona att det ska vara en kostnadsneutralitet, håller inte ledamoten med om det?
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Det pågår alltid diskussioner och även tolkningar om
vad som är kostnader och på vilket sätt de sparar och hur mycket. Det är
klart att hemvårdstödskostnaden ökar för kommunen, det är solklart om
man ska betala ut mera pengar. Det är ingenting som är stridbart. Däremot minskar de på barnomsorgskostnaderna om flera barn inte nyttjar
en kommunal barnomsorgsplats och man kan minska på antalet platser
och spara pengar den vägen. Frågan är hur mycket det är på respektive
sida, det är oerhört svårt att bedöma. De facto är att om ett barn blir
hemma, blir det ett barn mindre inom barnomsorgen så enkelt är det.
Sedan får man se hur mycket man kan reglera det och hur fort. Det är
alltid en diskussion och en tolkningsfråga, därför finns i samråd mellan
landskapsregeringen och staden och landskapet och övriga kommuner.
Ltl Roger Höglund, replik

Det som är tragiskt här är, om och kan. Det här vet man först om ett till
två år hur det verkligen slår ut och hur mycket det kommer att kosta
både landskapet och kommunerna. Tack.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Självklart är det så. Däremot kan man inse ganska
snabbt att räkna ut att om man får 500 euro i hemvårdsstöd för ett barn
och ett barn inom barnomsorgen kostar 1300 euro. Det behöver inte ens
minskas på hälften av antalet platser för barn som blir hemma för att bli
en fördel på kostnadssidan. Hur snabbt man kan göra det är olika i de
olika kommunerna förstås och en fråga i sig hur man ska betrakta det
kommunala fältet när man ändra lagstiftning för kommunerna. Ska man
betrakta varje kommun separat för sig eller ska kommunförbundet förhandla för 15 kommuner? Det är en svår fråga som tål att funderas på.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack talman! Bästa ltl Petri Carlsson förstod att ni inledningsvis berörde
hemvårdsstödsreformen, det missade jag tyvärr p.g.a. ett annat samtal
men jag förstod att ni nämnde mig vid namn och antar att det är återkopplat till diskussioner vi haft i salen om hemvårdsstödsreformen. Vill
betona som jag sade i mitt anförande i går att även hemvårdsstödsreformen och andra reformer kan alla försvaras. Min reflektion är att vi
inte har råd. Centern ser vi den offentliga ekonomin på Åland som en
helhet. Det spelar ingen roll om vi påför det kommunerna eller om vi påför det oss själva, det är ändå vi tillsammans som ska betala. Vi vet att
hemvårdsstödsreformen tillhör det som plågar en del kommuner. Det är
en osäkerhet man har, även om man tror att vissa saker händer måste
man ändå ha beredskap att upprätthålla en barnomsorg i tillräcklig omfattning. Det är svårigheten plus naturligtvis en reform vi inte hade råd
med totalt sett.
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Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Vi får se senare vem som fick rätt när det gäller kostnadssidan och hur mycket man har kunnat anpassa sig. Det är en drivkraft till att också samarbeta med på den kommunala sektorn eller
kanske simulera till samgåenden. Det är en långsiktig fråga.
Det som jag nämnde ledamoten vid namn var att jag upplevde att ltl
Harry Jansson riktade sin kritik kraftigt mot de moderata bänkarna om
att man försvarade en kostnadsdrivande reform som skulle ha varit moderat paketering när det gäller hemvårdsstödet. Det är inte riktigt sanningen. Där berättade jag hur jag har framfört, precis som jag också i det
här anförandet säger att kostnaderna kommer att minska på barnomsorgen. Kommunerna kunde ta den största delen, kanske hela hemvårdsstödsreformen. Medan centern är de som har föreslagit att vi ska
kompensera kommunerna med 8 – 900 000 som är förslaget. Det är
center som har drivit på att kommunerna ska kompenseras kraftigt. I
den situationen upplevde jag det väl magstarkt att börja kritisera moderat samling.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack talman! Det är vi i den här salen som stiftar lagarna, vi som påför
kommunerna nya skyldigheter. Som min kollega Roger Höglund sade, vi
har försökt respektera balansen mellan lagtinget och kommunerna att
inte påföra dem inte nya kostnader i onödan. Därför har centern alltid
försökt respektera den balansen. Gör vi nya reformer, för att hålla nere
kommunalskatten för ålänningarna, försöker vi också att det är vi som
är ansvariga som i första hand står för kostnaderna. Det resonemanget
har legat till grund även i det här fallet hur centern har sett på hemvårdsstödsreformen.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Det är igen en tolkningsfråga. Håller helt med att om
man påför kostnader får man ta på sig en del. Min och moderat samlings
uppfattning är att kommunerna kan ta ett ansvar och omstrukturera sin
barnomsorg och klara av att möta förändringar i mindre barnomsorgsplatser. Man lindrar också kravet på kommunen genom att det blir fler
föräldrar som får möjlighet att vårda sina barn hemma, vilket gör att det
minskar på trycket i barnomsorgen. Det är också ett sätt att säga det
kanske inte ska finansieras lika mycket från landskapets sida om man
lindrar på trycket. Det kan inte vara så att man hela tiden ökar pengarna
till kommunerna, om lagstiftning lindras måste man också kunna sänka
ersättningen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl John Holmberg, replik

Fru talman! Ltl Carlsson tar upp ett väldigt aktuellt och viktigt ämne när
det gäller friskvård. Det är precis som han säger, en tickande bomb som
rullar framför oss, årskull efter årskull. Nämnde igår i mitt anförande att
föra in mer rörelse och motorik i grundskolan, men det finns också ar-
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betsplatser som har stora problem med långtidssjukskrivningar som
mångt och mycket kan bero på slitage och diverse folkhälsosjukdomar.
Posten införde för några år sedan friskvårdssedlar som gjort det enkelt för företag att subventionera och administrera friskvård. De senaste
åren har det kommit fram flera nya friskvårdsföretag, många gånger
drivet av kvinnligt företagande, vilket också är positivt. Det har kommit
så långt på Åland att vissa företag låter sin personal idka friskvård även
på arbetstid. Det har blivit ett sätt att visa, hej kom och jobba hos oss vi
tänker modernt och vill värna om vår personal. Tack.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Det är en jätteviktig fråga som nu är väldigt aktuell eftersom vi hela tiden diskuterar ÅHS budgeten och hur den ökar år från
år. Vi måste börja fundera vad vi kan göra åt det i andra änden och förebygga, inte bara se över kostnadsstrukturen vilket också är viktigt. Jag
är öppen för alla förslag om det är friskvårdssedlar, vilket jag inte har
fördjupat mig i men som låter väldigt intressant.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Axel Jonsson

Tack, fru talman! Kunde tyvärr inte närvara under gårdagens fortsättning på
budgetdebatten p.g.a. ett styrelsemöte i Bryssel i europeiska fria alliansen.
Det mötet har väckt många tankar hos mig.
Det första som mötte mig när jag steg av flyget i Bryssel i går var beväpnad
militär som patrullerade Bryssels flygplats och Bryssels gator. EUparlamentet var mer eller mindre stängt för möten under dagen. Under hela
mötesdagen ackompanjerades vi regelbundet av blinkande blåljus och sirener. Det visar på den dramatik som ligger över Europa.
Helgens fruktansvärda händelser i Paris och den allvarstyngda stämningen
som faktiskt råder i centrala Europa i dag är en allvarlig påminnelse för oss
om de utmaningar som utgör en alltmer växande påfrestning för det europeiska samarbetet som vi ganska långt tar för givet.
Samtidigt möts vi dagligen av rapporter om hur EU staterna går inför att
skapa sina egna lösningar för hur man hanterar den stora katastrof som ligger bakom, nämligen flyktingkrisen. Man frångår EU:s regelverk och hanterar det utifrån sina egna behov och önskemål. Det här är något som i allt
större grad river isär hela EU och samarbetet. Inte minst om man tänker på
det djupa pannveck som man kunde konstatera när vi diskuterade EU:s framtid på gårdagens möte hos kolleger både från både Wales och Skottland, som
har konstaterat att opinionen för ett utträde för Storbritanniens del har stigit
från 30 till 40 procent sedan flyktingkrisen påbörjades i somras. Opinionen
för att stanna har sjunkit från 60 till 50 procent ungefär. Vi har ett en kraftig
förändring i opinionen där man mer och mer lutar mot ett brexit, som man
kallar det. Det är klart att flyktingkrisen och den oförmåga EU idag uppvisar
att hantera problematiken är en stor förklaring till förändringen.
Ålands Framtid förde fram ett förslag i valrörelsen om att vi noggrant
borde analysera och utvärdera det som pågår i Europa i dag och på det sätt
EU-samarbetet påverkas av det som sker. Vart är EU på väg, är frågan vi
borde ställa oss och framför allt hur vi ska tackla den utvecklingen här på
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Åland. 29 000 ålänningar har svårt att påverka 500 miljoner européer i vilken riktning man ska gå att hur man ska utveckla EU samarbetet. Än mindre
kan vi påverka hur Storbritannien kommer att agera framöver. Det som vi
måste göra och har gjort så många gånger tidigare, när vi har stora förändringar på gång i världen, är hur vi bäst kan anpassa oss till det som eventuellt
kommer att ske.
Något konkret vi kan göra är att lyfta frågan inom den stat vi tillhör i Finland. Vi vet att när man diskuterar europeiska lösningar i Bryssel är Finland
en av de stater som konsekvent motsätter sig europeiska lösningar. Tillsammans med Ungern, Tjeckien, Rumänien och Slovakien var Finland den som
var emot gemensamma europeiska flyktingkvoter. Slovakien har t.o.m. valt
att föra det gemensamma kvotsystemet till domstol för att pröva det. Finland
lade förvisso ner sin röst, röstade inte emot, men oavsett blev man i Europa
satt i den kategori av stater som inte vill se europeiska lösningar på problemet. Det här är en utmaning för framtidens EU som vi måste förhålla oss till.
Samtidigt ser vi att kvoterna man gick inför, 160 000 flyktingar som skulle
fördelas mellan EU-staterna har endast 1300 förverkligats idag trots att man
har lovat från EU-staterna att bidra med 160 000. Flyktingkrisen lever
ganska långt i sitt eget liv.
Hur ska vi analysera situationen och det som pågår i Europa? Hur ska vi
anpassa oss till det? Under förra mandatperioden hade vi en ganska bra modell när vi diskuterade demilitariseringen och neutraliseringen. Vi hade som
mål att ta fram en policy, som vi arbetade ganska intensivt med under delar
av mandatperioden, för att djupare sätta oss in i och skaffa oss en åländsk
linje i frågan. Hur ska vi t.ex. tackla en situation där Storbritannien lämnar
EU? Vi borde ha ett svar på den frågan. Vill vi fortsätta vara en del av ett EUsamarbete om vi ser ett EU som alltmer närmar sig en federation. Det är oerhört relevanta frågor, inte minst i ljuset av det som pågår i dagsläget.
Vårt förslag från Ålands Framtid är att vi skulle fatta ett beslut i lagtinget
att vi vill ha en policy på EU-området för att titta på olika alternativ, för- och
nackdelar med olika vägar beroende på hur EU-samarbetet utvecklas. Klart
att det inte går att dra exakta slutsatser, men det skulle vara viktigt att fördjupa diskussionen och debatten kring området i Ålands lagting och tillsammans med en tjänsteman som jobbar med frågorna på regeringssidan.
Något vi ytterligare kan göra, eftersom vi har svårt att påverka 500 miljoner européer, är att snäva in perspektivet och försöka vara konstruktiva i den
diskussion som förs på nordisk nivå. Vi vet att frågan är ganska infekterad
och vet att de nordiska länderna också hanterar frågan på olika sätt. Jag är
fullständigt övertygad om att här kunde Norden spela en otroligt viktig roll
genom att visa att man kan komma överens om gemensamma lösningar. De
gränskontroller som infördes av Sverige påverkar Finland i allra högsta grad
och möjligheten att som transitflykting passera Sverige och ta sig till Finland.
Vi ser att tack vare Schengensamarbetet att olika åtgärder i olika stater påverkar dem som ligger omkring i allra högsta grad. Här borde vi från åländsk
sida verkligen trycka på för en solidarisk nordisk flyktingpolitik, visa övriga
Europa att det går att hitta gemensamma lösningar, att det går att anta frågan
gemensamt precis som vi har gjort i EU tidigare. Kan vi visa att Norden hittar
gemensamma lösningar och en gemensam linje och kan inspirera övriga
Europa även om det är en tuff uppgift. Med tanke på EU:s framtid kunde det
vara oerhört motiverat och en nödvändig uppgift. Tack.
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Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman! Tack ltl Jonsson, alltid lika intressant att höra ledamotens analys av det som sker i synnerhet i Europa till följd av flyktingkrisen som egentligen blir regeringskris.
Pessimisterna säger att detta är början till slutet för Europeiska Unionen. När man ser historiskt, det vi lär oss av, har det visat sig att EUkommissionen blundar så fort det är de stora elefanterna som rör sig på
EU-scenen, då får det egentligen göra vad som helst. Frankrike m.fl. har
fått bryta mot valutaunionsreglerna man har struntat i dem trots att EUfördragen har varit mycket tydliga av vad som händer. Det är de stora
elefanterna som rör sig och så länge de tycker att det är okej kan man
fortsätta bryta mot EU-rätten.
Ltl Axel Jonsson, replik

Delar långt den uppfattningen. Därför är det viktigt att man från
åländsk sida analyserar det framtida EU-samarbetets olika scenarier,
vart det kan ta vägen och hur vi ska bäst anpassa oss till det om vi får ett
scenario där Storbritannien tröttnar på den slappa EU-politiken där
man gör hur man vill trots att man kommit överens om gemensamma
regler. Det är en av de punkter man fört fram som kritik och krav för att
man överhuvudtaget ska överväga att stanna i unionen. Flera av förslagen som kommit från Storbritanniens sida skulle vara ganska nyttiga
och flera i den här salen delar ganska långt slutsatserna på flera punkter.
Precis den här diskussionen borde Ålands lagting fördjupa sig i. Tacksamt om även centern har en vilja och en beredskap att delta i det arbetet att få fram en bredare gemensam åländska policy på EU-området.
Ltl Harry Jansson, replik

Absolut, ltl Jonsson ska vi medverka i det. Självstyrelsepolitiska nämnden är det forum som man bör driva det arbetet i och utgår helt ifrån att
centerns representanter i nämnden kommer att vara med och stöda ett
sådant arbete. Det är viktigt att vi hela tiden håller oss underrättade vad
som händer på den europeiska arenan och hur påverkar det våra hjärtefrågor. Lämnar Storbritannien EU kommer det att skaka om rejält. Det
kommer naturligtvis att förändra inte minst representationen i EU parlamentet, där vi naturligtvis kräver vår rättmätige plats, men mycket
annat kommer att förändras och då gäller det att ha kunskap om vad
som sker.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl John Holmberg

Fru talman! Kära lagting. Gör en kort uppföljning av mitt turistiska anförande från i går. Var glad i går när jag cyklade hem för att det fanns en bra
samsyn när det gällde turismen, de flesta partier hade positiva saker att säga
så det kändes som något nytt bra är på gång.
Allt är inte dystert när det gäller denna budgetdebatt. Det finns en bred
tvärpolitisk samsyn kring turismen som bådar väldigt gott. Speciellt den politiska viljan och förmågan att se möjligheterna i turismens potential, bara det
kommer att ge hela branschen en ordentlig skjuts framåt. Det som kanske

241

många gånger har saknats i det turistiska arbetet på Åland är samarbete och
långsiktighet. Om alla vi lagtingsledamöter, under de fyra kommande åren,
kan visa den åländska turistbranschen att det från politiskt håll finns en vilja
att utveckla turismen kommer det att ge positiva effekter som snabbt ger
ringar på vattnet.
Flera konkreta idéer om nya produkter och sätt att lyfta destinationen har
kommit fram i debatten. Jag har i många år propagerat för en plattform där
det offentliga, bransch och näringsliv kan hitta varandra. Allt för att få snabbbare processer och bättre utbyte av tankar och idéer. Idag finns det lite utrymme för nya kostnader. Därför måste vi vara kreativa och se till att vi får ut
mer av de resurser vi redan har. Kan vi implementera ett tydligt turistiskt mål
inom förvaltningen? Kan vi skapa en ny variant på samordningsgruppen, en
samordningsplattform mellan förvaltning, bransch och turiststrategi? Kan
näringslivsutvecklaren få en tydligare roll, fungera som en länk mellan förvaltning och bransch? Något som idag kanske saknas. Kan vi hitta en modell
på hur vi kan få till stånd fler evenemang? Kan vi samla alla åländska evenemangsstöd i en gemensam pott? Kan vi samverka ännu bättre över kommungränser och statsgräns? Lyckas vi med detta har vi skapat enormt mycket
bättre förutsättningar för den åländska turismen. Vilket kommer att ingjuta
framtidstro samt ge många nya arbetsplatser och ännu starkare företag.
En målsättning som bygger på 500 000 övernattningar 2019 är tydlig, bra
och behövligt. Lägger vi dessutom i målsättningen till två nya årligt återkommande evenemang per år samt 35 000 turistbåtnätter har vi verkligt
konkreta mål att jobba mot, det är viktigt. Fru talman, den åländska turismen
vädrar morgonluft. Tack.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, fru talman! Ltl Holmberg önskar två nya större evenemang per år
på Åland. Det anknyter inte minst till den diskussion som dels har förts
här tidigare om Visit Åland och de medel vi stöder Visit Ålands verksamhet med, som ligger runt en miljon. Däremot har Ålands Framtid ett
förslag att man skulle se till att just Åland Convention Bureaus verksamhet säkras. Verksamheten som specifikt inriktar sig på att attrahera
större evenemang till Åland. Är det något det finns stöd hos från ltl
Holmberg att se till att vi faktiskt tillförsäkrar Visit Åland den möjligheten att fortsätta arbetet genom att satsa på det här området? Eller ska
man hoppas att de gör det ändå? Jag tillhör dem som menar att vi måste
följa upp våra ambitioner med tillräckliga medel. Delar ltl Holmberg den
uppfattningen?
Ltl John Holmberg, replik

Fru talman! Som jag nämnde är det viktigt att vi först och främst ser
vilka resurser vi har. Kan tyvärr inte stå här och lova extra medel till Visit Åland och gärna jag än skulle vilja, det är väldigt prekära tider. Däremot när jag pratar om evenemang pratar jag inte bara evenemang gällande mötesindustrin som det Åland Convention Bureau till mångt och
mycket bygger på. Jag pratar om nya Alandia cup, evenemanget där volymen bygger på deltagare själva. Skördemarknaden är jättebra, större
julmarknader det är bara fantasin som sätter gränser. Kulturen har

242

mycket att vinna på att ännu mera konkretisera alla sina planer när det
gäller olika evenemang. Det finns mycket att göra med befintliga medel.
Ltl Axel Jonsson, replik

Förstår att ltl Holmberg inte kan stå i talarstolen och lova extra medel
till Visit Åland. Däremot borde man från finans- och näringsutskottet
sida analysera frågan och titta på den andra delen av vårt förslag, överföra mera av det som vi i dag kallar turistutveckling på regeringssidan
och de tjänstemän som arbetar med det där. Det ansvaret skulle ytterligare överföras till Visit Åland och kompensera dem med medel, om Visit
Åland sköter det som vi inte sköter inom ramen för sin verksamhet, kan
vi ge dem de medel som frigörs till att arbeta med satsningar som t.ex.
Åland Convention Bureau. Kan vi åtminstone vara överens om det att
den här möjligheten borde finans- och näringsutskottet titta på, sedan
kan vi lova det ena eller det andra när det kommer tillbaka till salen och
se vad som är förnuftigast.
Ltl John Holmberg, replik

Fru talman! Det kan ju absolut lova.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Nu var min kollega in och tangerade på samma ämne
som jag tänkte fråga upp. Ltl Holmberg var väldigt positiv när det rörde
sig om turismen, vi har lika tankar kring det. När vi frågade om stöd för
motionen backade han lite tillbaka men hoppas ändå att han kan vara
positiv till turistutvecklingen att man överför tjänsten till Visit Åland,
har en helhet, hela marknadsföringen och undersökningar. Man behöver
inte ha en speciell tjänst på landskapet som hamna lite mittemellan allting och kanske inte har en riktig arbetsuppgift. Finansutskottet ska
fundera på detta. Jag ska själv vara med i finansutskottet på fredag när
Visit Ålands vd är där, det ska bli intressant att höra vad hennes åsikter
är.
Ltl John Holmberg, replik

Fru talman! Ser stora fördelar med att en näringsutvecklare kommer till
Visit Åland, men ser en ännu större fördel att näringsutvecklaren finns
kvar här. Det som jag har upplevt under många år och många med mig,
är att mycket av det turistiska tänket inte riktigt har fått fotfäste inom
förvaltningen. Att skapa en samordningsplattform där näringsutvecklaren är spindeln i nätet skulle vara ett bra sätt att knyta kontakten både
mot bransch, Visit Åland och förvaltningen. Det skulle vara en intressant sak att titta på. Jag kommer absolut att verka för att turistbranschen på Åland får alla de förutsättningar som är ekonomisk möjliga i
dessa tider.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Vi behöver inte just nu ta ställning till var tjänsten
skall vara. Vi har båda förmånen att sitta i finansutskottet, vi får vi föra
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diskussionen där så kanske vi båda har samma åsikt när vi kommer ut
därifrån. Tack.
Ltl John Holmberg, replik

Tack!
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Mikael Lindholm

Tack, fru talman! Jag vill i detta anförande tala om ett av Ålands största fritidsintressen, nämligen jakten. Jakt har i alla tider varit en del av ålänningarnas liv och är ett sunt utnyttjande av förnyelsebara resurser. Åland har en internationellt sett väldigt hög andel jägare i befolkningen. Enligt siffror i budgeten löste över 3400 ålänningar jaktkort för jaktåret 2013-14, dessutom var
det nästan 1000 personer bortifrån som löste åländskt jaktkort.
Vi har en duktig jaktförvaltning som arbetar snabbt och smidigt när det
gäller att lösa praktiska frågor som t.ex. anskaffande av åländskt jaktkort för
icke ålänningar. Däremot har vi en jaktlagstiftning som inte hängt med i utvecklingen. Jägarexamen har samma studiematerial och tentamen som när
den infördes för snart 40 år sedan. Enligt budgetförslaget skall studiematerialet färdigställas under 2016, bra så men jag saknar skrivningar om ett praktiskt prov i jägarexamen. Vi lever i en tid när befolkningen blir mer och mer
urbaniserad och förståelsen för jakt minskar vilket gör att vi måste kunna visa
att jägarkåren är väl utbildad och känner till såväl flora, fauna som säker vapenhantering.
En annan del av lagstiftningen som inte hängt med är det faktum att jakt är
förbjudet att bedriva nyårsdagen, långfredagen, påskdagen, pingstdagen, allahelgonadagen och juldagen. Detta är en rest från svunna tider när kyrkans
roll i samhället var central och även butiker var stängda dessa dagar. I dagens
samhälle finns inget motiv för att behålla denna skrivning som inte heller tilllämpas i våra närregioner, Sverige och riket. Med anledning av detta föreslår
jag att denna paragraf stryks när lagen revideras.
Jakten har potential att bli en betydligt större näringsgren än vad den är
idag. Jaktturismen är fortfarande rätt blygsam i sin omfattning, vilket det
finns flera naturliga förklaringar till. Den är dock på kommande då den s.k.
utbytesjakten har ökat markant det senaste decenniet. För den oinvigde betyder utbytesjakt att åländska jägare bjuder hit jägare bortifrån, främst från riket för att jaga t.ex. rådjur och sedan åker till dem för att jaga t.ex. vitsvanshjort och älg. Detta är ett mycket uppskattat arrangemang som dessutom gör
att den skepsis som funnits mot att ta hit främmande människor på jakt
minskat. Fortfarande finns en viss motvilja mot att någon ska kunna tjäna
pengar på jakt men med tanke på hur utvecklingen av våra primärnäringar
sett ut med låga virkespriser och ett jordbruk med stora lönsamhetsproblem
är nya intäktskällor välkomna.
Det är inte bara rådjur som intresserar jägare bortifrån, även höstjakt på
sjöfågel och den exklusiva säljakten attraherar. När det gäller säljakten är det
enligt mig onödig byråkrati att jägarna bortifrån ska ansöka om att få ta del
av skyddsjaktskvoten. Ingen jaktguide skickar ut en säljägare på egen hand så
det borde räcka med att jaktguiden har tillstånd för skyddsjakt på säl och om
säl fälls rapporteras den in på dennes tillstånd. Jaktkort ska naturligtvis sö244

kas enligt nuvarande modell, det sköts föredömligt av sekreteraren på avdelningen medan tillstånd för skyddsjakt kräver ministerbeslut.
En intressant detalj när det gäller jakten är att jägarkåren de facto är med
och finansierar en del av landskapsregeringens lönekostnader för avdelningen. I budgeten för 2016 är denna summa 30000 euro men den har varit ännu
högre. Dessutom är jaktvårdsföreningarnas verksamhetsstöd helt och hållet
pengar som kommer in via jaktkortsmedel.
Det är för mig en märklig situation om man betänker att idrotts- och kulturliv får PAF medel i miljonklassen. Det vore på sin plats att jägarkåren åtminstone får tillbaka de pengar de själva betalt in när kostnaderna för jägarförsäkringen är betald. Tidningen jägaren som också betalas med jaktkortsmedel är samtidigt som detta är en informationskanal från förvaltningen till
jägarkåren och borde kunna finansieras på annat sätt.
För att minska kostnaderna för förvaltningen borde antalet pappersutskick
minimeras. I dagsläget kan man ansöka om tillstånd för skyddsjakt på skarv
och säl och vårjakt på guding elektroniskt men besluten skickas fortsättningsvis ut i pappersform. Det borde vara självklart att sända dem i samma
form som ansökan och att man kan visa upp dem i sin mobiltelefon vid kontroll av myndigheterna. Förutom portokostnaderna skulle även tidsinbesparingar göras på avdelningen. För den som fortsättningsvis vill ha besluten i
pappersform och saknar möjligheten till modern teknik ska den möjligheten
finnas kvar, men tro mig det blir inte många kuvert att skicka jämfört med
dagens system.
Jakten på Åland har stark folklig förankring och är ett utmärkt sätt att umgås över generationsgränserna. Vi ser även glädjande nog att andelen kvinnliga jägare ökar även om de ännu är i klar minoritet. Vilt är ett hälsosamt,
klimatsmart livsmedel som nuförtiden blivit trendigt att använda i olika matlagningsprogram i TV, vi jägare har vetat detta länge. Tack.
Ltl John Holmberg, replik

Fru talman! Det är friskt och skönt att höra ett anförande som bygger på
hopp om nya arbetsplatser på Åland, det är precis vad jaktturismen gör.
Det var ett bra anförande, precis som i går.
Ltl Mikael Lindholm, replik

Tack, fru talman! Tack, ltl John Holmberg.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Delar till största delen det ltl Lindholm sade om jakten
och dess ålderdomliga lagar och regler som finns i dag. Jakthelgerna är
något som ligger långt tillbaka i tiden och följer inte med modern tid.
Det finns att göra när det gäller jaktlagen. Gällande besluten säger förvaltningslagen att det måste komma per post eller i pappersformat, men
finns möjlighet att ändra via lagen. Hur ställer sig ltl Lindholm till att
man även tittar över tillståndsgivningen gällande jakttillstånd när man
skall upplåta marken?
Talmannen
Tiden är ute!
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Ltl Mikael Lindholm, replik

Tack, fru talman! Lagstiftningen behöver förändras vad gäller detta och
då borde vi se till att göra det när vi öppnar lagen. Det är ålderdomligt
att man ska skickar ut pappersbeslut till samtliga när 85 - 90 procent
har en smartphone i fickan. Den andra frågan får vi återkomma till en
andra replik för den blev förkortad.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Repliktiden är kort ibland och blir man hackig blir den
ännu kortare. Inom vårt parti har vi tittat på tillståndet för upplåtande
av jakträtten till jaktlag. Det är en process idag som vart tredje år återkommer och man ska till 100 – 150 markägare för att få tillstånden. Det
är snart ingen som vill åta sig ansvaret för jaktlaget för att man vet att
man blir med det på ryggen för att ordna det. Här borde man titta på ett
smidigare system. Öppnar man jaktlagen borde man också titta på dessa
möjligheter. Borde kanske vara så att det är markägarens skyldighet att
säga ifrån om man inte vill ha jaktmarken. Det här kan vi återkomma
till.
Ltl Mikael Lindholm, replik

Tack, fru talman! Absolut ltl Eklund. När jaktlagen öppnas finns det
mycket att titta på, det är mycket som andas 1950, 1960-tal nu ska vi
titta framåt istället. Nu ska vi år 2050, 2060-tal när vi tänker på det
nästa gång.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Stephan Toivonen

Tack, fru talman! Ärade ledamöter. Det har varit en väldigt intressant och
omväxlande debatt så här långt. En del har hållit sig mer till de allmänpolitiska, jag håller mig till budgethistorien som är kärnan.
I mitt första gruppanförande försökte jag lyfta fram betydelsen av att försöka få reda på hur stort underskottet är, jag justerade både med PAF och
med pensionsfonden. Enligt budgetförslaget är det ett underskott på 17,6 miljoner, enligt min skiss ligger den kring 30 miljoner.
Eftersom skatteintäkterna ligger kring 240 miljoner betyder det att vi ligger en till en och en halv månad som är ofinansierad. I princip ligger mina 30
miljoner närmare så från och med i dag har vi inte budgeten finansierad om
ett år.
Talade om pedagogiken i går och glömde bort att siffran 17,6 miljoner den
nämns inte heller i budgetförslaget utan det måste man räkna ut, men kanske
nästa år nämns underskottet eller överskottet.
Noterat att jag är här och talar med ett dygns mellanrum, det går inte så
snabbt fram. För ett dygn sedan lade jag fram mina tre budgetmotioner där
tanken var att man sparar från kärnan, från oss alltså, att spara på arvodena,
regeringens lönar och titta på renoveringen. Då är regeringen mera fri, också
vi i finans- och näringsutskottet, att komma med de förslag vi vill ha. Som jag
påpekade, eftersom vi talar om underskott och ibland lite kris, Åland är definitivt inte i kris vi har högre levnadsstandard om vi jämför med andra. Ar-
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betslösheten är kanske lägst i Europa osv. De två problem som vi har här är
höga priser, kostnadsnivån och budgeten som inte är i balans.
Vi talade första dagen om blod, svett och tårar och jämför situationen i
Portugal där jag har vistats ett antal år. Där har det varit både blod, svett och
tårar för de trodde att de hade pengar och sedan kom finanskrisen och
märkte då att de inte hade pengar. Nu har de sänkt både löner och pensioner
med 30 procent medan Sipilä pratar om fem procent. Det är en helt annan
sak om du stoppar i bäcken och inte i ån, där är vi nu och vi har chansen men
vi har även facit från andra länder.
Det finns några som jag kallar oroande tecken och uttryck. Att det inte har
funnits så många sparförslag är att många som ser det som en tillfällig budget
och väntar på nästa det kanske vi inte ska se så allvarligt på. Många pratar om
prioriteringar i stället för att spara, det hör till.
Någon nämnde t.ex. att budgeten haft ett strukturellt underskott sedan
2008. Varför har ingenting hänt under den tiden, det är ju några år sedan? Är
det de vanliga att man tänker nästa år bättre, nästa år bättre? Det är det klassiska misstaget att man hoppas och hoppas men frågan är om det är mera ett
normalläge.
Flera talade om att 2022 då ska reglerna ändra och vi kanske får högre
skatter. Någon t.o.m. talade om att vi kan låna fram till dess för 2022 får vi
högre skatteintäkter. Har man haft en tillfällig svacka för 2008 till 2022
kanske man borde göra något annat åt i grunden i budgeten. Låna för eventuellt framtida högre skatteintäkter börjar närma sig en dödssynd i sammanhangen.
Det har nämnts olika sparförslag. Vi kanske borde tänka i helt nya, annorlunda banor vilket jag försöker genom mina budgetförslaget. I går
nämnde ltl Perämaa något som han kallade hedersuppdraget, det nämndes
också här i dag tidigare, lika lön för likvärdigt arbete om jag kommer ihåg
termen rätt. Hade en tanke på att så småningom lämna in en åtgärdsmotion
få lika lön för likvärdigt arbete. Ser att vissa reagerar och vill säkert vara med
på det. Vad jag noterade när hörde var att det kostade tre miljoner. Vi har
inte råd med reformer. Det kostar tre miljoner om man gör så som man har
tänkt göra, d.v.s. att man höjer där som lönerna är lägre. Man kan lösa det på
två sätt, sänka eller behålla lönerna där som man anser att det är för höga. Då
spar vi tre miljoner i stället. Det kanske inte går på ett eller två år men det
nämndes 2020. Man kan faktiskt nå samma mål på olika sätt, det ena kostar
tre miljoner per år och de andra sparar tre miljoner per år. Det var visst någon som sade att man ska lyssna på alla partier så jag hoppas att man kan
lyssna på lite annorlunda saker också.
Om man jämför Japan har utvecklingen de senaste 20, 30 åren inte alls
sett ut som i Europa, d.v.s. det normala har varit en tillväxt. De senaste åren
har det sett sämre ut. I Finland är det normala att man i slutet av året säger
att nästa år ska tillväxten vara 0,5 procent och när man kommer till april,
maj, juni säger man att det ändå blir i år -0,2 procent, det är fjärde året i rad.
Frågan är om man inte måste acceptera att det här är normalläge. Vi kan inte
tänka att nästa år får vi så och så mycket mera. Man måste anpassa kostymen
såsom den är. Att tänka i andra banor är helt enkelt oansvarigt mot det som
det heter i talmanseden, för Åland och Ålands befolkning.
Kanske lika oansvarigt som att försöka öka antalet flyktingar till Åland.
Har noterat speciellt den senaste månaden att omvärlden har ändrats väldigt
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radikalt. Det som ena veckan anses vara ett rasistiskt uttalande, följande
vecka är det en del av politiken. Noterat att det har ändrat väldigt mycket det
senaste halvåret. Många ålänningar har kommit till samma tankar att det
finns kanske andra sätt att hjälpa flyktingar. Hjälpa flyktingar det vill göra,
men kanske bättre att hjälpa dem närmare, inte förstås i det sönderbombade
städerna där de kommer ifrån. Tack.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Underskott verkar vara ett intressant ämne för ltl Toivonen och även för mig. Det är bra att ltl Toivonen kommer med inspel.
Vi kan vara överens om att budgeten visar på ett överskott om 90,4 miljoner. Sedan finns en post som säger ”extraordinära intäkter och kostnader”, de posterna gör att det här året blir väldigt speciellt och det är
när man räknar bort den som man ser att det är 17,6 miljoner. Det
kunde ha funnits en rad där man säger resultat före extraordinära poster, det brukar finnas i budget. Finans- och näringsutskottet borde titta
lite på att sådant borde finnas med.
30 miljoner är ltl Toivonens uppfattning över vad underskottet är,
men det är inte så egentligen.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Stefan Toivonen, replik

Tack, fru talman! Tack ltl Carlsson. Ska försöka minnas båda sakerna i
finans- och näringsutskottet, uppställningen kan göras på ett annat sätt
men det är saker vi diskuterar där.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Bra att ledamoten tar det med till utskottet. Vad gäller
underskottet om det är 17,6 eller som ltl Toivonen men hans förslag får
till 30 miljoner euro, kunde vara helt annorlunda om man tog ut t.ex.
noll euro från PAF så blir underskottet ännu mer än 30 miljoner. Det är
en bedömningsfråga beroende på vad man själv lägger för förslag. I det
här fallet har ltl Toivonen lagt förslag som skulle späda på underskottet
till att vara 30 miljoner för de extraordinära posterna. Vill bara klargöra
att det inte alls egentligen är 30 miljoner, enligt Toivonens uppfattning
skulle vi ligga där.
Ltl Stefan Toivonen, replik

Tack talman! Tack, tror att vi är överens.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Ingrid Johansson, replik

Talman! Vi har idag talat om att politik handlar om prioriteringar och
reagerar när ltl Toivonen kommenterar jämställda löner. Det är klart att
vi har pengar i vår budget, vi har inga lån i dag och handlar helt om hur
man prioriterar. Att påstå att sänka människors löner skulle vara ett
motsvarande alternativ är nästintill ohederligt. Man kan inte se det som
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något reellt att från lagtinget besluta om att sänka människors löner, det
är en betydligt mer komplicerad historia än så.
Ltl Stefan Toivonen, replik

Tack talman! Tack för kommentaren. Betonar det jag sade att det är ett
sätt att visa att man kan tänka på olika sätt. I Frankrike lärde jag mig att
de alltid sade att allting kan göras på två sätt. Här tror vi ofta att det vi
gör är det bästa och rätta. Det kanske inte gäller den här saken, det kan
vara något annat som vi kan få helt andra idéer till.
Ltl Ingrid Johansson, replik

Tack talman! Det är klart man kan göra på olika sätt men det finns någon form av hederlig och reell väg att lösa saker på. Kommer in på min
andra kommentar kring Toivonens förslag att vi härifrån Ålands sida tar
fullt ansvar för den humanitära kris som nu försegår. Det torde stå klart
för oss alla att vi måste hjälpa på plats och vi måste hjälpa här. Vi har nu
den största humanitära katastrofen i våra närregioner sedan andra
världskriget. Vi ska allihop i betänka det och se vad vi kan göra både på
plats och här.
Ltl Stefan Toivonen, replik

Fru talman! Att vi ska hjälpa på båda ställen, men är det en fråga om
proportionerna och det kan vi inte diskutera på en minut utan behöver
en längre debatt kring det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Tony Wikström, replik

Tack, fru talman! Har lyssnat på Toivonens siffertrixande några dagar,
hans väljare och vi andra har väntat på när han ska ta upp flyktingfrågan
som han har fått en hel del av sina röster på. Där kom det. Det känns
inte så bra, men vi får anta och acceptera att vi inte i den här församlingen heller är immuna för de främlingsfientliga åsikterna även om
tongångarna har varit ganska hätska gentemot Finland genom åren
känns det tråkigt att vi nu har gått in i samma linje som vår omvärld. Instämmer här med ltl Ingrid Johansson, självklart ska vi hjälpa på plats
men definitivt också här på Åland.
Ltl Stefan Toivonen, replik

Tack talman! Jag är inte främlingsfientlig, har bott flera år utomlands
och har en fästmö från Portugal, men kritisk till flyktingpolitiken.
Ltl Tony Wikström, replik

Vi här inne och alla andra ålänningar vet att du gav dig in i politiken när
det var på tapeten att Mariehamn skulle ta emot 20 personer, det var för
mycket enligt dig och dina meningsfränder. Vilken nivå tycker du är
lämplig när det gäller att ta emot flyktingar på Åland?
Talmannen
Talmannen påminner om titulaturen.
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Ltl Stefan Toivonen, replik

Tack talman! Jag gick in i politiken för att det inte fanns något alternativ, inte för att 20,30 eller 40 var fel. Har personligen inte ens funderat
på vilken nivå, utan frågan om att det måste finnas ett alternativ. Sedan
har det diskuterats från andra håller helt andra nivåer. Politiska beslut
har tagits.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Tage Silander

Fru talman! När jag anmälde att jag önskade hålla ett anförande trodde jag
att det skulle vara sist på listan idag. Det är en stor iver att diskutera och det
ska man väl vara glad för.
I remissdebatten har flera intressanta tankar och förslag framförts. Jag
tänker bl.a. på konstaterandet att Åland är så speciellt, när nu så många
ålänningar och åländska företag lyckas så bra inom så många områden. De
insatser som görs av många intresserade och ivriga entusiaster är förstås
själva grunden till framgångarna. Men för att lyckas måste förutsättningarna
finnas. Det är här såväl landskaps- som kommunalpolitiken kommer in. Att
skapa förutsättningar.
Det finns förvisso också exempel där entusiasmen och kompetensen inom
valt område är så stor att man lyckas utan egentliga naturliga förutsättningar.
Exempelvis är en av våra kolleger i lagtinget europamästare i dragracing med
motorcykel. Utan att vi ens har en dragracingbana. Ännu.
När nu Åland är så speciellt gäller det att vi förstår och drar nytta av den
potential som inte bara vår fantastiska natur bidrar med, utan i minst lika
hög grad den kraft och kreativitet som duktiga ålänningar bidrar med.
Ute i världen ser man ibland till och med måttligt intressanta turistattraktioner som med hjälp av bra ”storytelling” framstår som helt omistliga turistvärden. Det går att göra väldigt mycket av till och med det lilla om man vill
och kan. Med det utgångsläge vi har här på Åland är den här möjligheten en
självklarhet. Det här gäller inte bara Bomarsund, som är en självklar ingrediens i vår turistiska marknadsföring, utan det gäller långt mycket mer.
När det gäller antalet hotellrum på Åland har det ofta varit en fråga om
hönan eller ägget. Vad ska komma först. Hotellrum så att turismsektorn i övrigt vågar satsa, eller turistattraktioner så att hotellbranschen ska våga satsa.
Det som nu är viktigast av allt är att vi visar riktningen och ger inte minst
inom exportnäringarna bra förutsättningar. Vi måste visa vad vi vill med vårt
Åland, vi måste stöda den valda utvecklingen på lämpligt sätt och vi måste se
till att branschorganisationerna ges lämpliga förutsättningar.
Fru talman. Det finns mycket mer intressant att diskutera gällande det som
har kommit fram i debatten det har nämnts kortrutt, jämställdhet, utanförskap, utbildning för alla, ledarskap, behovet av konsekvensanalyser, turism,
jakt osv. alla de här ämnena är viktiga men har pratats som redan.
Avslutar med några ord om landskapets ekonomi. För det första är jag förvånad över den relativt sett lätta stämning som åtminstone till idag ändå råder trots att intäkterna inte räcker till för att täcka kostnaderna. I dag fick vi
höra blivande lantrådet Katrin Sjögren i någon mån bör vara ärendet och det
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fick också berättigade reaktioner. Det var bra att. Där visar man på såväl en
framtidstro som ansvarar.
För det andra inser jag att det inte kommer att vara en lätt uppgift att
vända på trenden. Väl medveten om att alla lagtingskolleger har sina favoritområden som absolut inte får störas alltför mycket så utgår jag ändå ifrån att
vi inte vill försätta landskapets ekonomi i större bekymmer än vad vi kan
hantera.
För det tredje är det viktigt att vi alla här i plenisalen förstår vad som sägs
när landskapsregeringen och finansavdelningen presenterar budgetar och resultat. Trots att många stora framsteg har gjorts när det gäller upplägget, en
eloge för det, finns ännu några saker kvar att åtgärda för att underlätta för läsaren och därmed för förståelsen.
Till sist fru talman vill jag med tanke på den speciella situation som uppstår då en tillträdande regering tar över en avgående regerings budget gärna
se att frågan om ändring av tidpunkten för lagtingsval utreds. Det skulle sannolikt gynna och vitalisera debatten ytterligare. För egen del är jag tacksam
för all input som har presenterats i remissdebatten. Det blir intressant att nu
fortsätta arbetet med budgeten i finans- och näringsutskottet. Tack.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Tack för bra anförande, framför allt att ltl Tage Selander lyfte vikten av att vi ytterligare måste utveckla budgeten och det förståelse och lättläsligt för oss allihop. Jag är synnerligen trygg med att vi
äntligen har en utbildad ekonom med erfarenhet från ekonomi som ordförande för finans- och näringsutskottet. Hoppas att finans- och näringsutskottets ordförande tar med sig den biten och att vi även kunde
utveckla ekonomiska nyckeltal, det har jag lyft flera gånger i debatten.
Ltl Tage Silander, replik

Jag håller med om synpunkterna och vi kommer att ta det till oss.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack talman! Tack ltl Tage Silander för ett positivt anförande. Ledamoten konstaterade att det är en lätt stämning och det beror på flera orsaker, dels att vi befinner oss i en pattsituation, vi väntar på vad som
komma skall. Det andra är att det har skett en generationsväxling i salen. Utgår ifrån att vi inte kommer att behöver uppleva hätska utfall av
personlig natur i den här salen under den mandatperioden utan det
finns en saklighet i all dialog även mellan opposition och majoritet. Det
är nog så viktigt om vi ska klara av att tackla de svårigheter vi står inför.
När det gäller budgeten och skötseln av fastighetsverket, redan det
gör att för en icke insatt person blir budgeten obegriplig. När man sedan
sammankopplar till avskrivningssystemet och annat krävs det en fortsatt ansträngning att få en mer lättbegriplig Ålandsbudget på våra bord.
Ltl Tage Silander, replik

Tack! Vi ska vinnlägga oss om att tilltala varandra på ett anständigt sätt,
vi ska akta oss för att antasta varandra med oegentligheter. Snarare är
det så att den här tiden, den här stunden när vi ser hur underskottet ser
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ut måste vara noga med att ta vara på allas erfarenheter och kunskaper
och prata över gränserna. Vi sitter nämligen i en gemensam situation.
Eller som man säger på Åland gemensamt i samma båt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Ingrid Johansson

Fru talman! Ämnar uppehålla mig kring ämnet infrastruktur som många
andra också gjort, med hoppas på att kunna tillföra några nya synvinklar.
I budgeten för 2016 ser vi att investeringsbehovet i infrastruktur är stort på
Åland. Givet den ekonomiska verkligheten är det av största vikt att vi anpassar munnen efter matsäcken. Särskilt tänker jag på anpassningar till de nya
tillåtna fordonsvikterna. Vi hörde minister Törnroos berätta om att uppdimensioneringar av broarna i första hand handlar om en allmän restaurering.
Men jag vill framhålla att vi noggrant behöver fundera på vilka sträckor på
Åland som behöver anpassas till högre fordonsvikter och i samband med det
också se över vägarnas bärighet och göra justeringar även i vägnätet för att få
ut effekt. Jag ser en risk i att vi möter ett jätteprojekt. Frågan som först behöver sitt svar är hur stort behovet av tunga transporter på Åland är? Åland är
litet med korta avstånd, vi kan inte jämföra våra behov med stocktransporter
från Lappland till Åbo, än mindre med transporter som går över hela Europa.
Jag vill mana till eftertänksamhet och försiktighet.
I övrigt vad gäller infrastrukturen hävdar jag att vi behöver bredda synen
på infrastruktur. Infrastruktur är inte bara vägar, broar och skärgårdstrafik.
Vi behöver också bevaka fibernät, energi, avlopp, avfall, telefoni och media
distribution. Också nätet av centrala byggnader så som vårdinrättningar, skolor och daghem är centrala. Infrastrukturen har alltså många olika huvudmän
men verksamheterna styrs i huvudsak av lag och är således av intresse för
lagtinget.
Infrastruktur kan kännetecknas av tre saker. Det ger grundförutsättningar
för vårt moderna liv, det är tunga investeringar och det råder ett dialektiskt
förhållande mellan dem. En ändring av det ena innebär förändrade krav på
det andra. Det tidigare nämnda kravet på bärighet för vägarna om man uppdimensionerar broarna är ett exempel. Krav på gång, cykelbanor och busshållplatser vid byggnation av skolor är en annan.
För mig är det självklart att infrastrukturen därför fungerar bättre och mer
kostnadseffektivt med ett tätt samarbete mellan de olika infrastrukturägarna.
Det finns stora samordningsvinster att hämta. Det gäller också, på grund av
de stora investeringskostnader som föreligger, att ha is i magen och agera
förnuftigt. Vid förändring och omstrukturering av infrastruktur uppstår i regel missnöje och problem längs vägen, det är viktigt att låta verksamheterna
mogna för att inte skapa kaotiska situationer. Vi har nu en infrastrukturell
satsning inom informationstekniken genom ÅDA, där det troligtvis är klokt
att utvärdera verksamheten och låta den mogna innan nya verksamheter sätts
in i systemet fullt ut.
Viktigt för demokratin och ordningen är givetvis att respektera de olika aktörernas olika roller. Kommunerna har planeringsmonopol, privata aktörer
har sina intressen och landskapet sköter centrala delar. Ett gott samarbete
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med tät och bred kommunikation banar väg för en smart samhällsplanering.
Tack.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Ltl Ingrid Johansson är bekymrade över de tunga
transporterna och viktökningen på våra broar med 76 ton, det är egentligen en näringspolitisk fråga. Ska våra näringar klara sig, vi har vissa
viktbegränsningar i riket, borde man rimligtvis på Åland följa de bestämmelserna att man inte har stora kostnader när man måste lasta om
när man transporterar sin frakt vidare. Man borde egentligen sköta det i
samband med att man reparerar broarna. Den stora kostnaden är inte
att reparera bron, bara lite betong och armering, när man gör jobbet
borde man se till att viktökningen sköts på samma gång.
Ltl Ingrid Johansson, replik

Tack talman! Av de anledningar kring näringspolitiken som ltl Kemetter
lyfte fram ser jag att vi behöver göra en behovsanalys. Det räcker inte
med att bara uppdimensionera broarna utan vi behöver också se till det
allmänna vägnätet, som har många olika huvudmän och ägare på Åland.
Vi behöver en total översyn och definitivt göra en behovsanalys. Hur
många tunga transporter kommer det att gå på Åland? Det är det ingen
som vet. Att lägga ner stora miljonbelopp i en uppgradering utan att
känna till behovet är ohållbart och inte ekonomisk smart.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det stämmer, där är vi helt av samma åsikt. Vi behöver absolut göra en analys och beta av steg för steg att vi får en hållbar
lösning och en bra näringslivspolitik.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Fru talman! Det är inte 76 ton plast som är problemet på Åland. Problemet är att de infrastrukturella satsningar som gjordes på 70, 80-talet
så billigt och snabbt som möjligt, det får vi betala för nu. Det renoveringar som behöver göras och de kostnader som hänför sig till diskrepansen mellan 60 och 76 ton är marginell.
Ltl Ingrid Johansson, replik

Tack talman! Vill framhålla att om vi ska ha en konkurrenskraftig väg
över Åland behöver vi se till att hela vägnätet tål fordonsvikterna. Mig
veterligen har man väldigt dålig kunskap om vilken bärighet de har, vem
som äger vilka vägar. I dag saknas den totala sammanställningen och
översynen. Vi behöver se över behovet innan vi gör stora investeringar.
Vad gäller brorenoveringarna ska vi givetvis uppgradera dem samtidigt
om vi går in och renoverar.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack! Vill informera om att landskapets trafikavdelning, infrastrukturavdelningen är synnerligen medveten om exakt hur många km väg vi
äger och i vilket skick vägen är. Därför att vi har ett bro- och hamnregis-
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ter och vi har ett vägregister. Det är inte fråga om att vi inte vet vems väg
någons är utan vet exakt vad vi äger och vilka insatser som behöver göras. Det var därför med den kunskapen som bas som landskapsregeringen under Camilla Gunells ledning, valde att föra en diskussion också
med oppositionen, liberalerna, att eftersom vi har ett stort investeringsbehov skulle vända oss till Finland för en extra anslagsansökan. Men då
fick vi back från liberalt håll.
Ltl Ingrid Johansson, replik

Tack talman! Minister Thörnroos känner till lika väl som jag att det inte
bara är i landskapet som äger vägar på Åland. Det finns många olika typer av samfälligheter, privata vägnät, kommunala vägar, det är den totala översynen som jag efterfrågar.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Minister Johan Ehn

Fru talman! Vicelantrådet Roger Nordlund brukar säga, Johan du är för snäll.
Infrastrukturminister Veronica Thörnroos brukar säga, Johan du är för kompromissvillig. Kan också säkert vara sant.
Centerns ordförande Harry Jansson vars parti innehaft finansministerposten och varit det största partiet, folkvalda brukar de själva lyfta fram under
den senaste perioden, ångrade under debatten ett par beslut som har varit
med om i slutet på den här perioden. Så kan man tycka och så kan man göra.
Reflekterade över att vara snäll, eller som i det här sammanhanget faktiskt
handlar om att visa lojalitet. Lojalitet i politiska sammanhang handlar om att
stå upp för kompromisser och överenskommelser som man har gjort tillsammans. Inte så att man i ett senare skede försöker mjölka ut det bästa av
situationen, få lite mera för egen räknings skulle. Inte så att man hoppar åt
sidan och inte tar på sig ett ansvar för beslut som man kanske egentligen inte
skulle ha fattat om det var det en själv som behövde göra det.
Förslaget till budget som vi nu diskuterar står jag upp och tar ansvar för.
Jag har varit med och fattat beslutet. Däremot finns det inget snack om att
förslaget inte är hållbart. Varför inte det då? För att våra kostnader i budgeten är betydligt högre än vad våra inkomster är. Vi har investeringar som vi
inte har prioriterat klart utan har lämnat efter oss, förstår den kritik som har
framkommit just för att vi inte har gjort de prioriteringarna. Det blir så när vi
har en budgetprocess som är på det här sättet.
Hur blev det på det sättet att vi inte kan presentera en hållbar budget? Regeringsperioden startade väldigt bra. Vi gick in och tog, under den förra regeringsperioden som nu också lägga den här budgeten, ett helhetsgrepp och
lämnade en omställningsbudget till lagtinget. Något vi kunde vara stolta över
och vi tog tag i problemen. Vi var på rätt väg, men vad hände? Vi kan räkna
upp det i ett antal olika exempel. LBU + 3,5 miljoner, avbytare + 200 000,
stöd till hushållningssällskapet + 700 000, ingen samordning av teknisk sektor, höjt hemvårdsstöd med kompensation till kommunerna, inga höjda avgifter och inkomster för ÅHS, höjt bostadsbidrag, höjt utkomststödet samt
förstärkningar till t.ex. ÅMHM.
Kan också göra listan lång på saker som gick bra för oss. Blir lite förvånade
när ett regeringsparti som centern som lagt fram budgeten att istället för att
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föra resonemanget framåt, konstruktivt och visa på att man faktiskt vill hitta
vägar för att nå budget i balans i stället väljer att vara illojal mot dem som de
regerar med. Det är inte ett bra sätt att föra politik på, att bygga ett samhälle
på och för moderat samlings del kommer vi att fortsätta att i det politiska
samarbetet stå för det vi tror på, stå för överenskommelser och vara lojala i de
överenskommelser vi också har gjort. Tack.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack talman! Bästa minister Ehn när det gäller lojalitet och att jag personligen tycker att det var ett dåligt beslut både hemvårdsstöds- och
vuxenstudiestödsreformen innebär inte på något sätt att jag backar från
mitt ansvar. Jag har varit med i denna sal upprepade gånger när det gäller dessa två reformerna och i lag- och kulturutskottet, konstaterat att
det här är något som en majoritet vill ha och då ska vi också ha det. Som
jag sagt i mina anföranden också tidigare i dag att det sannerligen reformer som sannerligen kan försvaras på alla sätt, men bästa minister
Ehn vi har inte råd med dessa reformer. Där är problemet, därför tog jag
dessa två som exempel på sådant som inte får hända i nuvarande läge
d.v.s. kostnadsdrivande reformer.
Talmannen
Tiden är ute!
Minister Johan Ehn, replik

Talman! Det handlar inte om personliga roller. Det handlar om att ltl
Harry Jansson och jag har ansvar som partiordföranden för två partier
som har burit regeringsansvar. Har samma åsikt som ltl Harry Jansson
när det gäller budgeten, den är inte hållbar. Den är inte hållbar utgående
ifrån att vi har tagit en hel rad med beslut som inte har verkat i hållbarhetens riktning. Det vore klädsamt när man tar upp exempel på vad som
har förorsakat det att passa på och titta i backspegeln vad som har hänt
under den gångna perioden. Här försökte jag visa på några sådana exempel där inte moderat samling har varit drivande men det vi har stått
upp för de besluten, fått mycket spott och spe. I ltl Harry Janssons politik gick det ut på att visa att andra har gjort fel och drivit saken framåt.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack talman! Det var ministerns egna kollegor som valde den tolkningen
som gav upphov till replikskiftet, det tar jag inget särskilt ansvar för. När
det gäller besparingsåtgärderna under den avslutande mandatperioden,
ministern vilseför allmänheten genom att än en gång prata om LBU som
en belastning. Faktum är att livsmedelsnäringen har varit med och sparat enormt. När ministern nämner 3,5 miljoner handlar det om 500 000
per år som man sköt till i ett senare skede efter att man sänkte finansiella finansieringen med 7 miljoner under programperioden. Det handlade faktiskt om att rädda det som räddas kunde. Gällande avbryterisystemet har vi på några få år gått från en miljon i offentlig finansiering
ner till 300 000. Bästa minister Ehn, skuldbelägg inte livsmedelsklustret för de här sparåtgärderna för det har sannerligen tagit sitt ansvar.
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Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Jag skuldbelägger ingen, beskriver vad den här regeringen
har tagit för beslut. Vi började med att ta en omställningsbudget och ett
regeringsprogram i vilket vi skrev att vi skulle göra ett antal åtgärder för
att skaffa oss utrymme för att förändra på annat håll. Har just suttit och
friskat upp minnet, för det kan hända att jag har fel. Jag läste igenom
vår omställningsbudget, vårt regeringsprogram och syftet med att göra
förändringarna inom de områden som ltl Harry Jansson nu väljer att
fixera vid, av de exempel jag tog, var i grund och botten att skapa ett utrymme för att kunna göra andra typer av reformer. Nu har det ekonomiska utrymmet krympt ytterligare och vi är överens om att vi inte har
råd med reformer, men vi är lika ansvariga allihop som har suttit i den
här regeringen. Vuxenstudiestödet hamnade på mitt bord av en enda orsak, jag är ansvarig för utbildningsområdet och lojal mot regeringsprogrammet.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Det är tråkigt att minister Ehn går åt den nuvarande regeringen så hårt. Jag har själv varit gruppledare för Ålands största folkvalda parti, som minister Ehn sade och vi haft ett jättebra samarbete. Vi
har inte alltid varit överens men försökt innanför dörrarna och väggarna
komma överens så långt som möjligt. Den här regeringen lämnar ifrån
sig ett fantastiskt Åland med låg arbetslöshet, fantastisk sjukvård, fina
skolor, en åldringsvård som andra drömmer om osv. Att nu i senare
skedet lyfta fram att centern skulle vara en skurk i detta. Allt detta han
nämnde som vi inte har kommit överens om vände han sig till centern,
han kan gärna vända sig till andra partierna som heller inte har gått med
på allting, t.ex. vissa avgifter och sådant. Det är tråkigt, jag känner mig
besviken på minister Ehn utgående från den bra dialog vi haft.
Talmannen
Tiden är ute!
Minister Johan Ehn, replik

Talman! Förstår fullt och fast besvikelsen men då måste ltl Karlsson förstå min besvikelse. I de diskussioner som hittills har varit i salen har
hört att det stora problem vi har med oss att vi i slutet av den här perioden gjorde dyra projekt som skulle ha varit drivna av moderat samling.
Det var min reaktion. I detta har jag varit noggrann och tagit med från
samtliga partier som sitter i regeringsställning just nu. Avslutar med att
säga att en motsvarande lista kan göras på positiva avvikelser, jag är
nämligen stolt för det arbete som vi har gjort. Väldigt stolt över det arbete den här regeringen tillsammans har utvecklat, men konstaterade
att vi inte nådde ända fram. Det måste finnas en viss självkritik i allt arbete man gör, slutar man vara självkritisk då kommer det heller inte att
kunna bli något bättre. Vi har alla konstaterat att den här budgeten inte
är tillräckligt god för att bära in i framtiden, det försökte jag visa på att
vi alla har ett ansvar jag skuldbelade inte någon specifik.
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Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Förra budgeten, för fyra år sedan tyckte man inte heller var
lika god därför gjorde man en omställningsbudget även då, det är ingen
nyhet att man gör det även nu. Återigen vände sig ministern enbart till
centern och är så oerhört besviken på centern. Satt själv med som
gruppledare när vi förhandlade fram reformerna där vi kompromissade
med högre kostnader, det kändes inte bra men gjorde det. För min del
gjorde jag det med en framsträckt hand åt moderaterna för jag visste att
moderaterna gärna ville ha det, fick även beröm från moderaterna då.
Nu står ministern och skuldbelägger centern så här i slutet, det känns
tråkigt. Det kan vara en konsekvens av att man försöker mobilisera sig
enbart mot centern för antagligen blir centern i opposition och minister
Ehn kommer att tillhöra regeringsblocket, hoppas att det beror på det.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Av de saker jag räknade upp finns det hjärtefrågor hos
samtliga partier. Det som jag reagerade emot i diskussionen och som
gjorde att jag också tog anförande var att jag har hört precis det motsatta tidigare. Det var någon annans orsak till att vi hade problemen, det
var några andras reformer som ledde fram till att vi satt i den ekonomiska situation som vi fanns i nu. Det jag försökte vara att visa på att
både centern, moderat samling, Ålands socialdemokrater inte ha nått
ända fram i sitt mål. Det betyder inte att jag underkänner regeringens
arbete. Jag är stolt över det arbete vi ha gjort, men däremot finns ett
stort arbete kvar att göra. Jag ville visa på i mitt anförande att ingen ska
ha en tuppkam för att man skulle ha gjort det bättre än någon annan, vi
står gemensamt bakom förslaget som ligger här. Det är centerns fel varken mer eller mindre, det är moderat samlings fel varken mer eller
mindre än någon annan, däremot kan oppositionen friskriva sig något.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Lantrådet Camilla Gunell

Fru talman! Ärade lagting. Det känns som timmen är sen och tiden mogen att
i den här andan och i anförandet minister Ehn höll och även den påföljande
debatten känns angeläget att säga något både om den tid som har varit men
också om den tid som ska komma.
När man lägger en budget parallellt som man går till val och sitter och arbetar med två olika saker befinner man sig vart fjärde år, som vi har konstaterat här i salen, i den här lite speciella situationen. Man gör en budget som
man inte vet vem som efter valet kommer att förverkliga. Naturligtvis gör
man en också med den vetskapen om att det kan bli förändringar. Det som
regeringen har gjort är att vi har slutfört och tar i mål så mycket som det bara
går av det arbetet vi har gjort under de här fyra åren men också ger vidare för
nästa regering att för ett avgörande beslut i vissa frågor som fortfarande är
öppna.
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Har lyssnat på debatten under dagarna och det verkar vara ett livligt, aktivt
lagting som ålänningarna har valt in, det bådar gott. Det kommer att bli livfulla diskussionen och det är bra. Det är viktigt att det finns en stark regering
och också en stark opposition som kan ha alternativa förslag.
De åren som gått har vi haft ett gott samarbete med centern och moderaterna. Socialdemokraterna har varit tillfreds med det arbete vi har gjort, med
det resultat vi har åstadkommit och alla framställningar som vi ha burit fram
under de här fyra åren till lagtinget, inte mindre än 130 stycken. Jag är mycket stolt över det arbete vi har gjort och mycket tacksam över den samverkan
som vi haft under åren och på många sätt givande. Det vore väl underligt om
det inte hade funnits frågor som man haft nyanser och åsiktsskillnader i, så är
det alltid i politik. Det är därför vi är här, vi brinner för olika saker mer och
mindre. Vår uppgift är ändå att föra saker i hamn och att hela tiden fatta beslut och låta processen framskrida. Det har varit ett av de bästa betygen som
vår regering har fått när förvaltningen har sagt att det löper på bra. Man har
kommit undan med saker och fattat beslut och det har inte fastnat i utredningar och liknande. Det har varit ett stabilt och framåtsyftande arbete.
Det har också varit en tid av turbulens mot bakgrund av att vi ändå hela tiden arbetar i samklang med regeringen i Helsingfors. Har själv under de här
åren haft tillfället, glädjen att samarbeta med tre olika statsministrar. Först
minister Katainen, sedan statsminister Stubb och därefter med statsminister
Sipilä. Kanske ett av de mest överskuggande projekt som vi haft under den
här mandatperioden är självstyrelselagen som nu är i ett mycket avgörande
skede. Redan 2013 arbetade vi fram hur kommittén skulle se ut och hur dess
uppdrag skulle gestaltas. Detta är en synnerligen viktig tid vi har framför oss
och vi måste fortsätta från åländsk sida att jobba starkt tillsammans och försöka förena våra viljor sa att vi når målen i Helsingfors.
Vindkraften har varit en fråga som har tagit oändligt med tid och energi
från regeringen, från många ministrar, många möten och många svåra juridiska hårklyverier. Vi hoppas nu att de dagarna är räknade innan vi har ett
tydligt och klart besked att vi kan gå vidare.
Avräkningsgrunden har också tagit mycket av vår tid och där måste varje
regering följa på nästa och dra arbetet ännu ett steg framåt. Det kan vi göra
under nästa mandatperiod antingen genom att få regeringen i Helsingfors att
uppta frågan på nytt efter Ålandsdelegationens behandling genom att här i
Ålands lagting ta ett gemensamt initiativ.
Flyktingmottagandet har också varit en fråga vi har arbetat med intensivt
med riksregeringen för att kunna öppna lagstiftningen så att Åland och
åländska kommuner ska ha möjlighet att ta emot flyktingar med stöd från
statens medel till de åtagandena.
Vi har också varit med om en tid när staten inte har kunnat leverera de
klumpsummor och de medel vi har trott och haft prognoser om att vi har
kunnat förvänta oss. Skulle staten ha levt upp till det och fått upp tillväxten
på den nivån de själva prognostisera i början av mandatperioden så hade våra
ekonomiska problem varit mindre i dag. Så har inte varit fallet och det har
varit en svår ekonomisk tid i riket, därav en av orsakerna vill jag komplettera
diskussionerna i lagtinget, därav också ett skäl till att vi inte gick fram med
ansökan om extra anslag. Timing is everything i den här branschen och den
tidpunkten kändes inte som den mest ultimata just då när regeringen bildades och allt fokus var på nedskärningar och inbesparingar. Man ska ta upp
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frågan igen, det är en rättighet vi har en självstyrelselagen och det system
som nu råder, så varför inte utnyttja det och formulera den och återkomma
när tidpunkten känns rätt.
Vårt förhållningssätt har tvärtom varit till riksmyndigheterna, rikets regering, vad kan Åland bidra med i dessa tider av svårigheter? Hur kan vi fortsätta att vara en vital och framgångsrik del av hela republiken Finland, där
det självstyrda landskapet Åland ändå har kunnat vara aktivt och bidragande
när det gäller en framgångsrik ekonomi, där vi också klarat oss på egna ben
utan att varken begära eller få några extra tillskott någonstans ifrån.
Det är viktigt att självstyrelselagens arbete leder till ett systemskifte som vi
borde få klart 2017, hur pusselbitarna börjar falla, att modellen som eftersträvas både blir politisk och ekonomiskt framgångsrik. D.v.s. en modell där
självstyrelsen kan utvidga sina möjligheter, sitt rörelseutrymme att själv besluta om hur livet ska gestalta sig här för ålänningarna i ett längre perspektiv.
Men också ekonomiskt, vi vet att till 2022 får vi dra efter andan och gör vårt
bästa för att upprätthålla ett bra samhälle och klara av att hitta en hållbar
ekonomisk kostym för landskapet. Samtidigt som vi 2022 borde komma i mål
med ett självstyrelsesystem som också finansiellt ska vara fördelaktigare än
det vi har idag. Det är en rimlig målsättning.
Förstås också ett system som är anpassat till ett Åland som växer och där
befolkningen också ska växa. Systemet ska kunna bidra, stärka en sådan utveckling och inte som idag att befolkningstillväxt på sätt och vis blir en paradox i det system som vi har. Svenska språket och dess ställning, en garanterad fortsatt kommunikation med statsmakten och dess myndigheter på
svenska.
Mycket stort hopp och stor förväntan står förstås till Ålandskommittén
som ska överleva två val, först ett till riksdagen och nu ett till Ålands lagting,
nya medlemmar och göra det sista och viktigaste arbete innan man når i mål.
Det som jag hoppas att man tar med sig i det fortsatta arbetet är att få till
stånd en ökad politisk dialog framom den rättskamp som man har kallat det
liv vi hittills har fört med statsmakten, krävs både en struktur- och kulturförändring på rikssidan. Man måste koncentrera Ålandsfrågorna så att de helst
skulle vara en dörr in till statsministerns kansli, eller något särskilt ministerium som har Ålandsfrågorna och att det är där kompetensen om Ålands
autonomi finns och att våra frågor kommer direkt in på agendan och får en
snabb och saklig behandling. Vi har den erfarenheten i regeringen att när frågorna går ner i ministerierna drar det ut på tiden så långt att det till och med
förlorar intresset.
Det viktigaste framöver är att arbeta med vårt samhälle så att vi har människor i arbete, fortsatt full sysselsättning, ett näringsliv och en arbetsmarknad som växer och utvecklas. Att människor har köpkraft och kan klara sig
själva så långt som det bara går. Full sysselsättning är och förblir socialdemokraternas viktigaste målsättning för på det sättet får man har hjulen i rullning
och människor utvecklas och klarar sig själva.
Den offentliga ekonomin är ett redskap för att tillse att det här löper på.
Landskapets ekonomi är inte ett mål i sig utan ett redskap att använda för att
ett samhälle som mår bra, ett näringsliv som mår bra och att vi har den hälsooch sjukvård, service och annat som vi behöver. Det är klart att man måste ha
en ekonomi som är hållbar, som ger stabilitet och trygghet. En stark ekonomi
behövs för att kunna göra rättvisa val och också bedriva en rättvis politik.
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Under kommande år måste man tala om ekonomin inte som bara landskapets och kommunernas, utan man måste tala om hela den offentliga ekonomin som en enhet. Där man gör klart vad som är landskapets åtaganden
och vårt ansvar och vad som är kommunernas. Att man också tar itu med det
samgående som behövs på kommunkartan och att det blir en viktig del av det
framtida arbetet.
Jag vill ta tillfället i akt att tacka regeringen och mina kollegor för de här
åren. Vårt arbete har präglats av tillit, förtroende och kompromissvilja samt
även en stor dos av framåtanda. Vi har haft ett gott samarbete med lagtinget
och dess grupp och dess personal. Både ministrarna i regeringen och många,
många människor i förvaltningen utför ett sådant otroligt arbete under press
och stort arbetstryck. Skulle dessa människor ha varit i det privata näringslivet skulle det antagligen har fått både högre löner, bonus och andra förmåner. Det är duktigt folk det kan jag garantera, det har varit en glädje att få
samarbeta. Tack.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Vi har under den senaste timmen fått höra de olika regeringspartierna skylla felet på varandra varför man har en budget som
är underfinansierad. Nu kommer lantrådet upp i talarstolen och försöker gjuta olja på vågorna och berömma igen att det har varit duktiga,
man har gjort det bästa. Faktum är att man medvetet har presenterat en
budget som är underfinansierad, det har kommit fram under hela dagens diskussion att man inte så noga har satt sig in i hur utgifterna och
inkomsterna har balanserat. Man har räknat med att man ska presentera en omställningsbudget som ska justeras. Tänk om det hade blivit
samma regeringspartier igen och ingen omställningsbudget har presenterats, då hade man haft en budget med 17 miljoner underskott att
stångas med och måste ha vidtagit åtgärder. Det är ansvarslöst från sittande regering att komma med en budget som är underfinansierad med
de motiveringarna.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Skulle kunna svara på den frågan på många olika sätt. Vi vet att vi haft
underskott i budget i många budgeter i det här lagtinget, men boksluten
har ändå land att ganska hyggligt. Hoppas och ser framför mig att resultatet inte blev minus 20 miljoner för 2015, det bli bättre än så. Kan garantera att det inte blir 17 miljoner för 2016, utan ett arbete skall naturligtvis göras där med prioriteringar och förändringar.
Däremot är det större problemet att vi har dragits med ett strukturellt
underskott i landskapskassan ganska många år och det för att vi har haft
en s.k. cash economy, vi har betalat ut olika investeringar direkt ur börsen, vilket annat land eller kommun har kunnat ha fördelen att fungera
på det sättet.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Det är systemet vi har haft att leva med, det är inget
nytt för den här regeringen och regeringar bakåt så har alltid systemet
fungerat med cash flow. Man måste anpassa utgifterna ändå i förhållande till vad man har intäkter. Förstod på lantrådet att det inte ska bli
17,6 miljoner i budgeten i slutändan utan det ska bli lägre. Man har
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medvetet gjort en budget som är underfinansierad för att man vet att det
finns att dra av. Det är rent ut sagt slarvigt att presentera en budget med
de motiveringarna.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Tvärtom är den gjord i full medvetenhet om att det pågår en valrörelse
och att det efter valet kommer en ny regering. En omställningsbudget är
ett begrepp på en första tilläggsbudget som den här regeringen gjorde
2012, där vi också lade om kursen i olika frågor. Det är nödvändigt för
varje regering att på basen av sin politik, sitt regeringsprogram kommer
man därefter med en budget som också justerar kursen i den riktning
som den nya regeringen har för avsikt att gå.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, fru talman! Vi minns alla den omställningsbudget som presenterades av sittande regering. Nu ska det komma ytterligare en omställningsbudget av samma två partier som presenterade den enligt planerna
som har skissats på. Vad har vi från lagtinget sida för garantier att den
kommande regeringen faktiska följer den omställningsbudget som
läggs? Man ser till att man håller kostnadsnivån på den nivån som man
planerar för. Hur man än vänder och vriden på det är det en av de
största orsakerna till att man inte kan presentera en budget med sex
miljoner i överskott, som man hade en skiss på 2015 i den förra omställningsbudgeten. De största orsakerna till det är att man inte klarar av att
hålla nere kostnaderna. Intäkterna har stigit även om det är sant att de
har stigit i den nivå som man räknat med. Skulle man hållit kostnaderna
på den nivå som man prognostiserade då skulle man haft en budget i balans.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Jag kommer inte att gå händelserna i förväg, lagtinget får hålla sig ett
par veckor eller någon månad till innan det kommer någon tilläggsbudget. Däremot är behoven ute i förvaltningen, ute i myndigheterna har
hållits tillbaka under många år p.g.a. ekonomiska omständigheter men
behoven finns där. Det är problematiken att du måste göra strukturella
förändringar som på ett långsiktigt och bärkraftigt sätt bär ekonomin
framåt. Vicelantrådet uttryckte det bra i sin budgetpresentation. Utmaningen är att vi har inkomster som är på nivå 2007-2008 men vi har en
kostnadsnivå á la 2016. Det är problematiken. Du kan inte bara spara
dig ner i allting, vi har ansvar och skyldigheter också gentemot vårt
samhälle och ålänningarna för att kunna vara ett attraktivt och intressant samhälle att bo och flytta till.
Ltl Axel Jonsson, replik

Man kan inte bara spara sig till en budget i balans. Det är tyvärr så med
det ekonomiska system vi lever i så har vi väldigt liten möjlighet att påverka hur inkomsterna utvecklas. Vi kan göra prognoser och antar att vi
kommer att få så och så många miljoner i avräkning och skattegottgörelser, men vi kan göra väldigt lite åt det. Skattegottgörelsen kan vi påverka
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själva och det är en minimal del av budgeten. Gör man upp planer som i
omställningsbudgeten för 2012 och framåt så måste man också hålla sig
till de planerna annars blir de värdelösa. Framöver måste det vara en
målsättning, om vi fattar beslut i lagtinget och i regeringen om finansiella mål, stor prestige i att man håller sig till de målen när man sedan
förverkligar kommande budgeter.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Det tror jag att de flesta i regeringen har för avsikt är fatta beslut att det
ska leda till förväntat resultat. Ber ltl Jonsson kasta en blick mot
Helsingfors och se hur det går för regeringen där, man tar ett steg fram
och två bak och ett steg fram igen och två bak, d.v.s. försök och misslyckanden hela tiden. Samtidigt sätter jag mitt hopp till att regeringen
Sipilä lyckas få fatt i situationen och lyfta Finland ur dess läge därför att
det finns ingen mer tid att förlora.
Det är lätt att säga att varenda bokstav du skriver ska också gå i mål
precis som man har tänkt men sådant är sällan livet och sällan politiken.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Lantrådet Gunell hade ett sympatiskt anförande, förmodligen det sista som lantråd, tackar för det.
Var själv gruppledare under den senaste mandatperioden, åtminstone
för då Ålands största folkvalda parti. Vi har haft ett nära samarbete och
vi har nått ganska långt och för det mesta kommit överens. Det ligger i
sakens natur att socialdemokraterna, moderaterna och centern har olika
åsikter i vissa frågor men har löst det på ett bra sätt. Med det vill jag
säga att jag hoppas att nästa regering lämnar ett lika bra Åland som den
här regeringen har lämnat. Jag tackar lantrådet för de här åren.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack talman! Även jag vill tacka avgående lantrådet Gunell för det som
varit. Lantrådets person har bidragit till en bra atmosfär i de ständigt
återkommande överläggningarna som vi haft på parti- och gruppledarnivå. Lantrådets person har även smittat av sig på det informella arbetet
vi har gjort när det gäller självstyrelselagsprojektet, som lantrådet
mycket korrekt beskrev. Tackar personligen för förtroendet för att jag
fått leda ÅKÅ vårt interna arbete och lite tråkigt att lämna över nu i ett
läge där det verkligen börjar bli spännande, men så är det politiska livet.
När vi nu gör ett politiskt bokslut blir det också en politisk skilsmässa,
tillfälligt i alla fall är mellan våra partier, men det samförstånd som vi
har haft och förmågan att hålla ihop en landskapsregering med en
enorm ideologisk spännvidd vittnar om att lantrådet haft en förmåga att
leda.
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Lantrådet Camilla Gunell, replik

Tack för de vackra orden. Det var vicetalman Britt Lundberg som frågade var Ålands skäl finns? Mycket av den drivkraft och det som förenar
oss i strävanden att utveckla Åland är de facto en djup och sann kärlek
till det som landskapet Åland, till självstyrelsen och det vi har runt omkring oss i naturen och alla människorna. Där hittar vi viljan och drivkraften att göra det bästa allt ifrån för barnen på daghemmen till de
äldre på åldringshemmet och allt där omkring.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Det blir generande när tre stycken center herrar ställer sig upp och berömmer lantrådet, men vill stämma in i det som en gruppledare Runar
Karlsson och min partiordförande Harry Jansson har sagt. Det har varit
en stor ära att få delta i den landskapsregering som har letts av lantrådet
Camilla Gunell och kan intyga att det varit med stor omtanke om hela
Åland som arbetet har skett i landskapsregeringen under lantrådets ledning.
Den sakfråga som gladde mig väldigt mycket att lantrådet tog upp, en
dörr in, det är en insikt man får efter att har varit lantråd. Jag lanserade
tanken för tolv år sedan och folk skrattade åt mig och tyckte att det var
löjligt det jag sade. Man inser att den språkliga och parlamentariska utvecklingen i Finland osv. gör det allt svårare för vår självstyrelse att fungera gentemot riksmyndigheterna. Vi måste hitta ett nytt system och
hoppas att lantrådet tar den erfarenheten med sig in i den nya regeringen och att vi kan implementera det i arbete vi har med Ålandskommittén, annars kommer vi inte språkligt att kunna överleva.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Nu består kommittén av parlamentariker och det är viktigt för arbetets
kontinuitet, viktigt för dess förankring i riksdagen respektive lagtinget
att det som blir resultatet också sedan kan beslutas om eftersom det är
en lång resa som vi har påbörjat och ska slutföra.
Det finns också erfarenheter gjorda i regeringarna kring hur det arbetet i praktiken fungerar. När man talar om en vilja till ökad politisk dialog, mindre juridik, mindre rättskamp så stöder vi det. Vi måste också
säga att då måste man skapa förändringar både i systemstrukturer, i
kultur och attityd kring Ålandsfrågor. Ska de goda ambitionerna i verkligheten fungera måste man hitta en dörr in i Helsingfors för Åland och
där våra frågor prioriteras, förstås och där man vet hur de ska drivas för
att det ska komma i mål inom en rimlig tid. Det går inte att ha det som
nu att det försvinner ut i ministerierna, far långt ner på dagordningen
och vi sitter här på Åland och ser kon dö medan gräset växer. Det är inte
hållbart. Det nya systemet, politisk dialog, ja, men det måste också i
praktiken kunna bidra till konkreta resultat i arbetet.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
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Ltl Axel Jonsson

Tack, fru talman! Vi har lagt en motion som går ut på att vi från lagtingets
sida skulle ha ett tydligt mål med den kommande åländska politiken. Det målet är ganska enkelt och finns en stor finess i det målet. Det går ut på att vi
fr.o.m. den här budgeten och framåt inte skulle ger regeringen fullmakt att
uppta externa lån.
Vad betyder det om vi väljer att och införde det? Det betyder att vi måste
finansiera vår verksamhet, våra investeringar med våra egna pengar och inte
gå till banken. Skulle vi ha den målsättningen från lagtingets sida, helst genomgående för alla de olika grupperna i lagtinget skulle vi få en helt annan
plattform för den ekonomiska debatten och politiken framöver. Vi skulle
lägga högsta möjliga prestige i att inte försätta vårt Åland och regeringen en
sådan situation att man behöver gå till banken för att finansiera sin verksamhet.
Man borde på allvar föra en diskussion i finans- och näringsutskottet om
ett övergripande mål. Vi hörde minister Ehn stå i den här stolen och säga att
han lägger fram en budget som han inte anser att är hållbar, men han hade
ändå ansvar för den. Det är problematiken i åländsk ekonomisk politik, att
det finns något annat som är viktigare än att man lägger fram en budget och
en ekonomisk politik som är hållbar. Kan inte säga vad som är viktigare än
det, men det finns uppenbarligen någonting. Det borde vi komma bort från.
Det borde vara ett krav från varje borgerligt parti att se till att vi man i en regering inte kan bidra med att lägga fram en hållbar hundra sju eller sitt anförande i vår har en hållbar ekonomisk politik. Om man i en regering inte kan
bidra med att lägga fram en hållbar ekonomisk politik då bör man kanske
inte heller sitta i en sådan regering. Det borde vara ett krav från varje borgerligt regeringsparti att se till att vi har en hållbar ekonomisk politik.
Är förstås lätt att stå i talarstolen och säga att vi ska ha en budget i balans
och hållbar ekonomisk politik. Hur ska vi kunna förverkliga det? Jag sitter
förstås inte på hela sanningen och har inte sådana ambitioner, men däremot
tänker jag presentera några av de förslag som vi från Ålands Framtids sida
har skrivit och gärna ser att får en framträdande roll i budgetbehandlingen
när finans- och näringsutskottet tittar på olika alternativ i sin behandling.
Ett alternativ är att vi skulle ge regeringen i uppdrag att ta fram tydliga politiska direktiv till ÅMHM. Det är oroväckande när man i det s.k. taxaprojektet för 2014-2015 skriver följande i en rapport som social- och miljöminister där Carina Aaltonen satt som ordförande. ”I nuläget görs inte någon
verksamhetsplanering, tillsynsplaner eller övervakning av ÅMHM:s verksamhet av landskapsregeringen, detta medför problem för ÅMHM eftersom
det inte finns några tydliga riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas.
Detta innebär att stora resurser inom myndigheten måste sättas på olika
projekt för att få fram egna tillsynsplaner. Det är ofta inspektörerna som
uppgör dessa planer inom respektive område, detta kan föranleda en risk
för att man missar att se helheten med ÅMHM:s verksamhet”. Ja tack.
Senare i rapporten konstaterar man också att 40 procent av arbetstiden på
ÅMHM går åt till det som man kallar övrigt arbete, kvalitetsarbete, mallar,
allmän rådgivning, omorganisationsfrågor, allmänna möten, planeringsfrågor
m.m. 40 procent av den totala arbetstiden och då räknar man även in sjukskrivningar, 50 procent av en aktiv arbetstiden går åt till det arbetet. Det är
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förstås oroväckande när man har en myndighet som i grund och botten har
ett uppdrag att se till att tillsynen av vår lagstiftning fungerar.
Mot den bakgrunden föreslår vi att man ta fasta på det som skrivs i rapporten, ger tydliga politiska direktiv vilken typ av tillsyn ska vi ha framöver. Behöver vi ha en omfattande tillsyn med regelbundna kontroller som vi har i
dagsläget? Eller kan vi ta inspiration av hur man gör runtomkring oss och ta
mera stickprover och lita i större utsträckning på våra företagare, våra entreprenörer, skolkök osv. och se till att vi har en mera effektiv tillsyn anpassade
efter våra små åländska förhållanden. Det kunde vara ett konkret förslag att
gå vidare med och som vi hoppas att finans- och näringsutskottet tar till sig.
Likaså kunde man fundera på den verksamhet som bedrivs vid ÅMHM:s
laboratorium, kunde den konkurrensutsättas? Det har vi tillsammans med de
obundna motionerat om att man borde undersöka under året. Vi vet att det
finns mycket laboratorieverksamhet och prover som tas i privat regi på Åland
idag, t.ex. Optinova har två anställda som enbart jobbar med att ta prover för
deras verksamhet. Många skickar bort prover utanför Åland för att man inte
kan erbjuda det tjänsterna vid ÅMHM:s laboratorium. Kunde man privatisera, köpa in tjänsten, skapa effektivare strukturer så borde man göra det,
titta på den möjligheten.
Har förstått att vår motion diskuterades under gårdagen, undersöka möjligheten att privatisera Guttorp. Vi lägger 1/2 miljon årligen i anläggningskostnader på den verksamhet som bedrivs där, sedan lägger vi ytterligare 1/2
miljon på verksamheten. Kunde man få in mer fisk för mindre pengar på ett
bättre sätt är absolut en möjlighet man borde titta på.
Vi borde också sälja ut gamla fastigheter, det är uppenbart och ett av målen
med de fastighetsverk vi ha bildat. Vi föreslår att man omedelbart går vidare
med de statliga fastigheter som man har överlåtit åt landskapet från staten. Vi
föreslår att man återkommer till lagtinget med ytterligare förslag. Det är
knappast så att vi behöver sitta på hyreshus på Doppingvägen, det behövs
knappast till kärnverksamheten om man uttrycker det milt.
Samtidigt som vi ska sälja ut fastigheter ska vi inte köpa in nya. Det finns
ett anslag på 50 000 som kan användas för att köpa upp områden för naturskyddsändamål, vi ställer oss skeptiska till det. Landskapet är redan idag
Åland största skogsägare, det är inte heller en uppgift som hör till kärnområdena för det offentliga Åland.
Vi vill ha ett ökat vårdsamarbete med privata aktörer och se över de investeringar man gör inom sjukvården. Det är stora och kostsamma investeringar i både anläggningar och i utrustning där man faktisk borde fundera på att
göra gemensamma inköp och investeringar för att kunna få ned kostnaderna
både för det offentliga och privata. Vi är så duktiga är på Åland vad gäller
simhallar att vi bygger två för att det är trevligt. Funderar sedan efteråt att
behövde vi verkligen dubbla satsningar på området. Vi måste komma bort
från den typen av ekonomisk politik då kan vi absolut spara pengar.
Vi borde ytterligare ifrågasätta satsningen på en ny skärgårdsfärja på 5
miljoner som finns med i årets budget. Det talades tidigare från talarstolen
om att vi inte hade råd med semesterresor till Karibien, man liknade överflödet i budgetförslaget med en semesterresa. Frågan är om den här färjan ligger
i den kategorin. Det är svårt att veta eftersom vi inte vet var den ska trafikera,
eller vad den ska har för funktion i den framtida skärgårdstrafiken och det systemet. Det borde man minst kunna ställa som krav från finans- och närings265

utskottet sida, att man först kommer med en tydlig plan för hur skärgårdstrafiken ska se ut framöver och vilken roll den eventuella färjan ska ha i det systemet, före man fattar beslut om en investering. Det vore väl ett rimligt krav
från vår sida.
Sammanfattningsvis borde vi från lagtingets sida ha som målsättning under den här mandatperioden och också framöver att vi inte ska uppta externa
lån. Vi har pengar i PAF och får avkastning från Posten och Långnäs hamn
det är pengar vi ska diskutera och ta fram ett tydligt regelverk för hur vi ska
använda dem, som säkert kan ha en viss roll i den framtida finansieringen.
Däremot borde vi ha den gemensamma politiska ambitionen att klara oss
utan lån, vi ha gjort det så här långt. Med tanke på det som lantrådet avslutade med det som driver oss politiskt, nämligen kärleken till Åland och till
vårt samhälle, borde vi också se till att vi inte skuldsätter kommande generationer för vår bristande förmåga att göra politiska prioriteringar. Ålänningarna vore värda politiker som klarar av att göra prioriteringar och se till att vi
skapar en ekonomi som inte är beroende av en extern finansiering.
Ltl Mika Nordberg, replik

Fru talman! Vill ha ett förtydligande från ltl Axel Jonsson och Ålands
Framtid, uppfattade jag rätt att ledamoten det var ett absolut nej till lån
även för investeringar, trots att dessa investeringar kanske minskar
driftskostnaderna? Dessa minskade driftskostnader i sin tur betalar investeringen och fortsättningsvis lägre driftskostnader över en överskådlig framtid. Är det trots det ett nej till att uppta lån för smarta investeringar?
Ltl Axel Jonsson, replik

Svar ja. För de investeringarna motiveras alltid på det sättet, vi vet inte
alltid resultatet av sådana lovvärda satsningar. Klart att det alltid borde
vara den ambitionen eller i de allra flesta fall, att det ska leda till mindre
driftskostnader framöver. Så har det låtit både vad det gäller ÅHS,
Ålands gymnasium och med flera reformer som vi gör. Vi borde se till
att vi faktiskt har ambitionen att klara ekonomin på samma sätt som vi
har klarat den så här långt, genom att finansiera den med våra egna
pengar. Då tvingas vi också att prioritera på ett annat sätt, vi har ett tydligt politiskt ekonomiskt mål som vi alla skulle stå bakom hoppas jag och
se till att prioritera inom ramen för det. Det skulle skapa betydligt mer
ordning och reda i den ekonomiska debatten och politiken överlag om vi
kunde ha en gemensam ambition. Alternativt komma med andra förslag
vad bör målet vara, i vilken omfattning ska vi vara beredda att belåna
oss. Säkert kan vi också vara öppna att diskutera en sådan lösning, men
vi behöver ett tydligt politiskt mål. Vi ser gärna att vi har som målsättning att inte behöva gå till banken.
Ltl Mika Nordberg, replik

Fru talman! Vi behöver fördjupa oss i vad det gäller investeringar. Ltl
Jonsson nämnde bl.a. gymnasiereformen, i min värld är det ingen investering utan en driftskostnad att upprätthålla ett gymnasiesystem. Däremot har Ålands Framtid många gånger fört fram OPS som en finansieringslösning i många investeringar, om det sedan handlar om färjor eller
kortrutt, i min värld är det också en form av lån. Man handlar på kredit
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och man intecknar många kommande budgeter i och med att man har
förbundit sig i avtal i form av en OPS-finansiering. Är inte det ett lån
också i så fall?
Ltl Axel Jonsson, replik

Det är en skuld men inte ett lån. Samtidigt vet vi mycket mera med en
OPS-satsning vilka kostnader har. Problemet är ofta inom offentlig sektor när vi fattar beslut om investeringar att vi förväntar oss och räknar
lite snällt, att den här satsningen ska vi kunna räkna hem. När vi ser resultaten några år senare kanske det inte blir på det sättet. Där har OPSlösningen en klar fördel eftersom man betydligt bättre kan prognostisera
kostnaderna, i och med att man avtalar om dem när man inleder satsningen, sedan finns det förstås faktorer som kan påverka. Klart att jag är
mycket medveten om att man inte klassar gymnasiereformen som en investering, däremot vill jag visa på fenomenet som är ganska vanligt när
vi fattar större politiska beslut, att vi förväntar oss och använda det som
motiv att nu ska vi kunna minska driftkostnaderna med den här typen
av reformer. Sedan när vi får svart på vitt, resultatet av det hela, ser vi
att verkligheten är en helt annan. Det här gör att vi måste ha ett större
fokus på ekonomin när vi gör den här typen av satsningar för att redan
på förhand kunna se klart och tydligt, leder det till inbesparingar eller
inte.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! När det gäller investeringar är det snarast dumt att inte genomföra sådant som har en hög åter betalningsförmåga. Sedan kan man
diskutera hur man finansiera det, gärna OPS för min del om det visar sig
att sådana avtal är förmånliga för oss, men det vet man inte före man
prövat. Även via lån och man kan beskriva att återbetalningsförmågan
är hög, det har vi ha utrymme för. Det väsentliga när vi pratar om eventuella lån är driften, där har åtminstone jag och hela den tillträdande
landskapsregeringen en ambition att inte låna för driften, det är det väsentliga. Budgetmomentet som nämns i budgetmotionen säger att man
inte skulle tillåta lån. Egentligen ska inte lagtinget fastställa en budget
med sådana driftsutgifter som leder till att man måste ta lån.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Axel Jonsson, replik

Samtidigt om man läser på sidan 67 i budgeten där finansieringsbehovet
beskrivs har vi 56 miljoner i kassan och man beräknar att behovet av
likvida medel är 35 miljoner. Fullmakten i årets budget är egentligen
överflödig om man går ut på marknaden och tar externa lån. Däremot
skulle vi redan nu från lagtingets sida gå in för att vi inte kommer att ge
en sådan fullmakt under den kommande mandatperioden. Då har man
också tydliga spelregler för regeringen framöver, man vet inom vilka
ramar man har att röra sig, man ska se till att de egna pengarna räcker.
Så har vi jobbat tidigare och så vill vi också jobba framöver. Det skulle
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göra den ekonomiska debatten betydligt redigare, enligt vårt sätt att se
det. Då skulle vi ha ett bra gemensamt mål att jobba mot och efter.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Målet är bra, om det sedan är rätt att säga det i samband
med ett visst budgetmoment, en budget som gäller för ett visst budgetår
kan man diskutera. Det väsentliga är ändå att om lagtinget bestämmer
att man inte tar lån för driften då kan man inte acceptera driftsutgifter
som leder till upptagning av lån. Det skulle leda till något som skedde i
Amerika med skuldtakdiskussioner få några år sedan, man hade utgifter
men inte finansiering då tvingades man snabbstoppa verksamheter och
en sådan situation kan vi ändå inte tillåta oss själva till.
Ltl Axel Jonsson, replik

Det kanske är precis det vi skulle behöva. Om vi ser att uppgifterna
överstiger inkomsterna och att vi till slut tömmer landskapets kassa
kanske det är dags att vakna och fundera hur vi ska hantera det, ska vi
gå till banken eller ska vi inte? Har vi redan nu en målsättning att vi vill
klara oss, klar investeringar inom ramen för de likvida medel vi har. Då
vet också regeringen att nu gäller det att leverera, det gör också för lagtinget att inte anta en budget där man går emot fullmakten. Det är jag
den första att hålla med om. Det sätter såväl press på oss som regeringen att se till att vi håller oss till den fastslagna ekonomiska politiken. Jag
hoppas innerligt att när man sätter sig att fundera både i finans- och näringsutskottet, men också den regering som ska ta fram ett förslag till
ekonomisk politik, att man tar det i beaktande och har med det i de analyser man gör och faktiskt kommer till lagtinget med ett tydligt mål, det
här ska vi göra hit ska vi nå. Lyckas man inte med det krävs det fullmakt
från lagtinget att förändra den linjen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Ltl Jonsson nämner att ekonomin ska vara hållbar.
Vad innebär det för ltl Jonsson, är det att utgifterna ska täcka inkomsterna och sedan får det vara, måste man stänga ner skolor, sjukvård, blir
lite orolig, visst ska man stänga ner om inte pengarna räcker till. Är det
hållbar ekonomi enligt ltl Jonsson?
Ålands Framtid pratar mycket om bidrag till näringslivet, hur viktigt
det är att hålla näringslivet i gång. Menar Ålands Framtid att man inte
ska ta lån till investeringar som främjar tillväxt, satsningar inom näringslivet? Inte heller ta lån om man ser att den här investeringen spar
in framtida kostnader.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Axel Jonsson, replik

Finessen med ekonomisk politik är att det sist och slutligen alltid handlar om att prioritera. Nu ställer ltl Winé mängder av olika satsningar
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mot varandra, ska vi sluta investera, satsa på utbildningen och på skolan. Nämner till och med att stänga ner skolor.
Tidigare har vi investerat på en nivå om 20 miljoner per år, vi haft råd
med det men mindre råd de sista åren för vi har hela tiden urholkat
landskapets likviditet. Vi haft en investeringsnivå på 20 miljoner och
haft en ambition att vi ska klara att finansiera det med egna medel. Den
ambitionsnivån borde vi fortsättningsvis ha. Borde se till att prioritera
inom den egna verksamheten så att det finns utrymme att göra investeringar. Håller helt med att i viss mån ska vi göra investeringar, det behövs, vi måste se till att vi håller våra anläggningar i skick osv. men samtidigt kan vi inte vara så naiva att vi tror att vi kan satsa på allt och alla
utan måste komma till ett gemensamt politiskt ekonomiskt mål.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Inte säger varken lantråd eller finansminister, ja och
tar portföljen och går gladeligen och tar ett lån. Självklart är det en politisk målsättning att inte göra det, utan man jobbar vidare då går det inte
att raljera om ÅMHM eller något annat, då måste man ta ett betydligt
större ansvar att se på det, varför gör man det och vad är det? Vi har inte
behövt gjort det tidigare, men är det så för att hålla Åland rullande, då
måste man kunna se det som en möjlighet. Det viktiga är att vi inte bara
kan bromsa, vi måste också se var vi lite kan släppa på gasen. Det gäller
förstås att titta, det är ingen som vill ta lånet men kanske man måste
göra det någon gång och då är det en skrämmande tanke som Ålands
Framtid för fram.
Ltl Axel Jonsson, replik

För min del är det mer skrämmande att gå till banken. I det budgetförslag som ligger står det klart och tydligt att om man ska förverkliga det
som finns i budgeten så behövs det 35 miljoner mera än vad man har inkomster. Det betyder att om vi lägger likadan budget nästa år måste vi
gå till banken för att kunna finansiera det för då är likviditeten slut.
En förändring har jag upplevt under de fyra år jag suttit i lagtinget.
Man resonerade då av princip, p.g.a. att vi har ett ekonomiskt system
där vi inte kan styra våra inkomster så är det farligt att gå till banken för
att säkra finansieringen, tills vi har ett system där vi själva kan påverka
våra inkomster inte bara utgifterna som det är i dagsläget så ska vi undvika belåning. Den debatten har sedan skiftat till att nu är det okej att
använda lån för investeringar. Ser man utvecklingen i debatten är det
föga förvånande om vi snart kan stå här i salen och säga att vi även kan
låna till drift för det är en så pass är lovvärd satsning.
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Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl John Holmberg

Fru talman, kära ledamöter. Det ekonomiska läget som vi nu befinner oss i är
för många åländska företag en krass vardag. Avbyråkratisering, effektivisering, modernisering, nytänk och rätt pedalläge mellan gas och broms. Det är
utmaningar som hör till modernt näringsliv. Att tvingas prioritera och vända
och vrida på saker och ting kan ibland vara hälsosamt och ger kostnadseffektiva verksamheter. Ålands landskapsregering står nu inför samma utmaningar som näringslivet alltid gjort och gör. D.v.s. att få plus och minus att gå
jämnt ut och gärna skapa utrymme för tillväxt.
Det har varit intressanta dagar och eftermiddagen idag haft polemik.
Image för anförande tog upp turismen och känslan i går man fick en samsyn
och hoppas för Ålands del att oberoende om man är opposition eller en blivande regering att man tänker på Ålands bästa och släpper det som har varit
att titta framåt. Det är viktigt att det skapar nya arbetsplatser vi behöver få
upp arbetsdeltagandet det sjunker och ålderskvoterna vakar i de flesta kommunerna på Åland.
Ltl Lindholm hade ett bra anförande i går gällande bl.a. viltvård och jag
kommer att fortsätta på det ämnet. Det är något som är viktigt inte bara för
att vi ska ha en trivsam miljö att vistas i utlandet skapar också arbetsplatser
och kan skapa ännu mera arbetsplatser om vi gör det på rätt sätt.
Därför är liberalerna beredda att jobba för en viltvård som bidrar till
Ålands natur och arbetsplatser. När det gäller skarvarna är det givetvis viktigt
att detta arbete sker i samarbete med våra grannskärgårdar, där finns populationen och växer lavinartat.
Vårjakten är kulturellt viktig för tusentals ålänningar, men den är även en
stor orsak till att en god viltvård inom våra maritima miljöer upprätthålls.
Utan det arbete jägarna utför skulle den åländska fågelstammen vara mycket
fattigare. Det gäller nu att vi verkligen påvisar att det viltvårdsarbete som utförs och har utförts under åren med råge uppväger det uttag som gjorts via
sjöfågeljakt. Jag vågar lova att den åländska jägarkårens viltvårdsarbete mot
invasiva arter är i särklass inom hela Östersjöområdet. Det märks även sett
till nuvarande fågelbestånd. Vi ska nu se till att fakta och statistik tryggar vårt
traditionsenliga vettaskytte. På Åland finns drygt 3 000 jägare och utanför
Åland ytterligare flera hundra som kommer till Åland för att jaga, det är en
viktig fråga.
Tuffa tider skapar behov av effektiviseringar, prioriteringar och nytänkande. Det skapar i sin tur utveckling. Det är alltid hälsosamt att se saker från
olika perspektiv och vara kreativ, då hushållar man också med resurserna på
ett bra sätt. Sportfisket är en stor säsongsförlängare. En produkt som genererar arbetsplatser och ringeffekterna inom det åländska näringslivet är betydande. För mig skulle sportfisket vara något som kunde implementeras i fiskerivårdsbyråns arbete, men det handlar om prioriteringar. Sportfisket har
tillväxtpotential som skulle må bra av en central utveckling. I tuffa tider gäller
det att få ut maximal verkningsgrad ur varje skatteeuro. Tack.
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Ltl Bert Häggblom

Tack, fru talman! Egentligen borde man bordlägga ärendet för det börjar bli
glest i församlingen. Två lagtingsgrupper fulltaliga men i övrigt börjar det bli
glest.
Tror att lagtingsledamöterna inte är så uppmärksamma på de motioner
som har lämnats in, för lagtingsgruppernas verksamhet kommer att upphöra
helt och hållet, det kommer inte att få något kanslistöd. I motion nummer sju
är alla kanslipengar borttagna, det har blivit ett skrivfel men intressant att
bara en ledamot har märkt det förutom vår egen grupp. Vill rätta lagtingsmotion nummer sju, det ska minskas med 25 500 inte 255 000, det visar att
man inte har läst motionerna. Hoppas att finans- och näringsutskottets ordförande uppmärksammar det.
Diskussionen kring ekonomin är jag förvånad över. Det har gått en månad
i dag sedan valet och det var ingen som gick ut och sa att det behövde lånas
upp pengar. Men i budgetdebatten är man nu villig att börja låna för landskapet. Genomgående trend var under valet att ekonomin skulle vara i balans. Varför ska landskapet börja investera så mycket att man skulle låna, de
finns inte behov av de investeringarna. Behöver man byggnader finns det
inget självändamål att landskapet ska äga en massa byggnader. Det moderna
nu är faktiskt att man hyr upp de utrymmen man behöver under den tid man
anser att man behöver dem. Det tillämpas och har tillämpats redan idag när
radiohuset byggdes av ett försäkringsbolag. Det finns ingen orsak att äga det
själv.
Rederiverksamheten som finns i budgeten som jag hoppas att stryks av finansutskottet, varför ska vi ha färjor, varför överhuvudtaget bedriva rederiverksamhet och vara rederiägare? Tonnage finns hur mycket som helst i världen som är lämpligt för det åländska samhället. Landskapet är inte bra ägare
till det. Vill också ge blivande finansministern ett förslag hur man kan öka intäkterna. Landskapet har en finansieringsreserv på 58,5, ett utestående bostadslån som landskapet har. På åttiotalet ändrade man lagen att de enskilda
får betala in så slapp man de olika villkoren, man får straff om man vill förtidsbetala eller säljer sina fastigheter och värdet är högre än vad man räknar
ut på landskapet, som det hette nyttan av lånets låga ränta.
Gör man ett sådant lagförslag nu som man gjorde då är jag övertygad om
att man kan få in 20 – 30 miljoner i landskapets kassa. De som betalar bort
lånen behöver inte har villkoren och straffen man åker på, det gäller både privata och kommuner. Då fick man inte bra mycket pengar och vi kan igen göra
samma sak. Lågt räknat kanske man får mellan 20 - 30 miljoner, men kan
lyckas med mera. Räntorna på marknaden är idag så pass låga därför finns
det ett intresse att göra det. Det är ett tips som jag hoppas att finansministern
tar till sig och tittar på.
I landskapet finns idag 1 700 anställda, rätta mig om jag har fel finansministern, gå ut till dem och säg att det kommer in med sparbeting där de kan
föreslå var man kan spara. Jag som folkvald har fått många ringningar om
hur det slösas inom landskapsförvaltningen, hur det kan fortsätta och ingen
bryr sig. Gå ut till anställda och ge dem bonus för de tips det kommer in med.
1 700 gånger 10 000 är 17 miljoner, det är inte omöjligt. Tro inte bara att det
är så effektivt i vår förvaltning.
Museibyggnaden som har byggts om, vad har man gjort med de anställda
under tiden? Han man sysselsatt dem med några annat effektivt, det kanske
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vi kan få veta. Budgeten får inte vara som en godispåse, olika partier har gått
till mötes och nu vill ingen ta ansvar den för det, nu ska det till en omställningsbudget. Bästa finans- och näringsutskotts ordförande, när ni behandlar
budgeten ska vi skicka tillbaka den till den blivande regeringen. De löpande
utgifterna ska få gå men inga nya fullmakter ska beviljas före omställningsmotionerna har gjorts.
Måste vi bygga om detta lagtingshus om ni är riktigt ärliga, är det ett av de
mest prioriterade? Det är inte i så dåligt skick att de måste byggas om nu. Är
det nödvändigt? Vi borde titta på det. Det är mycket i lagtingets budget på två
miljoner, e-demokrati och liknande som borde tittas på.
Blivande IT-ministern kommer att få jobb med ÅDA. Ett exempel att man
har gått ut med en upphandling att man vill ha 250 nya skrivare. Vad har
hänt med de gamla? Se i budgeten på IT det är något som har hänt som inte
är bra. Där måste man titta vad man vill göra.
Vill göra en tillbakablick eftersom jag haft förmånen att vara i lagtinget
förut och också var ålderstalman. Frågorna består men politikerna förändras.
Gå tillbaka 25-30 år, kortrutt diskuterades då och det är samma debatt fortsättningsvis och det har inte hänt något. Lagtingsvalet ska ändras, det är
samma debatt som kommer nu. Ingenting görs, ska det göras ska det komma
ett lagförslag, det ska vara mera verkstad och mindre snack. Är vi eniga om
att vi ska ändra lagtingsvalet så ska det göras, det är återkommande diskussioner. Kortrutten har också varit återkommande diskussion att det räddar
skärgården men den kommer inte att rädda skärgården det är något annat
som ska till som ingen av oss kommit på ännu om vi ska ha en livskraft skärgård.
Det har diskuterats mycket om arbetslösheten i landskapet. I juli år 2000
på våren var arbetslösheten 2,3 procent, i juli 2015 var arbetslösheten 4,7
procent, trenden är på väg uppåt. Många vill ha inflyttning hit, men ta vara på
våra egna människor som bor här.
Den kritik som ltl Roger Höglund sade mot arbetsförmedlingen, landskapsregeringen bör titta på hur man behandlar personer som är arbetslösa
ungdomar och andra. Ett exempel som jag fått lov att säga från talarstolen var
en kvinna som varit arbetslös länge. Hon fick ett samtal från arbetsförmedlingen och fick frågan, vad har du för fel? Vaddå fel, vet inte vad ni menar? Vad har du för fel eftersom du inte får jobb? Vet ni hur den kvinnan
kände sig? Hon lade på luren, kände sig så kränkt. Människan har inga fel
alls. Hon har varit partisekreterare under en månad och såg till att obundna
kom från noll till tre mandat. Tack.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Lantrådskandidaten Katrin Sjögren har vid flera tillfällen
sagt att hon har för avsikt att lyssna på alla politiska grupperingar, alla
människor som kan ha goda förslag på hur man bedriver och utvecklar
samhället vidare. Jag har samma inställning vad gäller finansiella förslag. Vill notera de förslag som gavs via de lån som vi har ligger ute och
möjligheten att via frivillighet för snabba återbetalningen, det är ett seriöst förslag och tänker titta närmare på det.
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Ltl Bert Häggblom, replik

Tack ltl Perämaa. Det fanns en lag då och det är bara att damma av den
gamla lagen så får man in ganska mycket pengar, då kom det in ganska
mycket pengar och tror att det kommer att lyckas igen. Då kan vi stå här
om fyra år och säga att finansminister Perämaa inte behövde ta några
lån.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Lars Häggblom

Fru talman! Bästa lagtingsledamöter. Jag tror inte på och kommunsammanslagningar utan att veta vad det innebär både ekonomiskt och för kommuninnevånarna. En eventuell kommunsammanslagning behöver föregås av en
folkomröstning där invånarna får veta var det olika förslagen innebär och vad
man röstar om. I stället för kommunsammanslagning uppnår man en hel del
genom kommunalt samarbete, vilket vi redan har idag bl.a. högstadieskolor,
avlopps- och vattenförsörjning m.m.
Anser att KST behöver genomgå en ny prövning. Jag får återkomma närmare till vissa ärenden vid behandling i finans- och näringsutskottet. När
man tar del av budgetförslaget saknas viktiga nyckeltal som visar hur den
åländska ekonomin har utvecklats inom de olika områdena. Budgeten bör
sänkas genomgående inom alla områden för att få ekonomin i balans. Jag
förväntar mig att den nya landskapsregeringen tar nya tag för att få bukt med
underskottet. Tack.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Det var fräscht av ltl Lars Häggblom att vara öppen till
att även utreda kommunsammanslagningar och fundera kring folkomröstning. Hoppas att ltl Lars Häggblom står upp för det och har beredskap att stöda sådana förslag, om det dyker upp under mandatperioden,
att faktisk utreda kommunsammanslagningar. Så har jag tolkat ltl
Häggbloms anförande.
Ltl Lars Häggblom, replik

Givetvis ska alla förslag tittas på.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Fredrik Fredlund

Tack, fru talman! Tackar för de fina orden från ltl Silander.
Undrar hur ni ställer er till motorsporten på Åland? Hittills i debatten har
jag hört om våra duktiga fotbollsspelare, simmare och att vi har två lag i ligafotbollen osv. Vilket givetvis är kul med tanke på att vi är endast ca 28000
innevånare. Men vi skulle nog inte haft dessa två lag i den finska ligan och
dessa duktiga simmare, om de inte skulle ha haft möjligheten att kunna träna
på våra fina anläggningar som vi verkligen har här på Åland.
Vi har många duktiga utövare som inom dragracingen som haft stora
framgångar med flera nordiska och europeiska mästerskapstitlar, samt
Europa- och världsrekord genom åren. Dessa utövare marknadsför Åland i
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media både nationellt samt internationellt och det utan möjlighet att få utöva
sitt intresse, både tränings- samt tävlingsmässigt här på hemmaplan.
Det pratas om att vi ska ställa upp för våra ungdomar och aktivera dem,
därför är det viktigt att de motorsportintresserade ungdomarna ska få möjlighet att utöva sin sport på hemmaplan, det finns ett stort intresse för det
och större kommer det att bli ifall vi skulle få till en bana.
Tidigare har det diskuterats hur vi ska få mera turism på Åland, anser att
man borde satsa på detta område inom landskapet Åland för det ger en massa
kringeffekt i vårt näringsliv när det gäller hotellövernattningar osv. Man kan
även använda banan till halkbanekörning för våra bilskolor och även för våra
yrkeschaufförer i tung trafik så att de inte behöver åka över till Sverige för att
öva halkkörning, på så vis får vi säkrare förare ute i trafiken. Jag hoppas att
motorsporten prioriteras från landskapet under valperioden. Tack.
Ltl John Holmberg, replik

Fru talman! När du pratar motorbana tänker du då på den motorbana
som har planerats under många år eller tänker du på något helt nytt?
Ltl Fredrik Fredlund, replik

Tack, fru talman! Som vi alla vet har vi Åland Ring som är i planeringsstadiet med mycket käppar i hjulen. Hur det projektet är just nu kan jag
inte svara på. En ny sträcka, bana som du kan utöva halkbanekörning på
men kan även ha andra evenemang på banan. Det krävs ungefär en
kilometers bana, en asfaltssträcka.
Ltl John Holmberg, replik

Fru talman! Är det din privata idé eller har du motorsporten rent allmänt bakom dig att det är ett förankrat förslag som du vill jobba för?
Ltl Fredrik Fredlund, replik

Tack, fru talman! Jag har Ålands motorklubb bakom mig som vill titta
närmare på detta.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Det är en intressant tanke med motorbanan och hur
det ska vidareutvecklas. Det var diskussion kring Åland Ring ute i Eckerö men det sprack av olika orsaker. Håller med ltl Fredlund att det
finns både tjejer och killar som skulle ha stor nytta av om man skulle utveckla någon form av motorcentrum. Däremot är planeringen var det
ska vara, där blir det igen med våra kommuner att man strider och vill
ha det och sedan ändå inte vill ha det för att det är grannar som klagar.
Skulle man få en övergripande planering skulle det vara lättare att veta
var det skulle passa in bäst. Man behöver se var allt ska vara samlat, att
man inte sätter en sak i Vessingsboda och en ute i Eckerö, man behöver
en helhet. Här är något man behöver se vidare på för det finns helt klart
en grupp ungdomar, men även äldre, som skulle må bra av att vara på
ett motorområde.
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Ltl Fredrik Fredlund, replik

Tack, fru talman! Håller givetvis med ltl Göte Winé om att man måste
titta var man ska sätta anläggningen, banan. Förslagsvis är att sätta det i
Vessingsboda bredvid rallycross- och gokartbanan.
Ltl Göte Winé, replik

Tack! Man måste se gruppen, det är både yngre och äldre som gillar motorsport. Framför allt ska vi försöka locka att sysselsätta ungdomarna att
få dem frälsta, de äldre är oftast frälsta sedan en längre tid.
Angående turismen kommer det inte lika mycket, men kanske vid tävlingsevenemang. Men det finns redan en motorbana i Tierp och det
finns planer i Stockholmstrakten med ett motorområde. Att arrangera
tävlingar brukar motorklubben vara bra på. Halkbanan är intressant för
det kan också hjälpa bilskolorna till att utveckla bättre förare.
Ltl Fredrik Fredlund, replik

Tack, fru talman! Det finns en bana i Tierp, det europeiska läget just nu
är att det är brist på banor för att utföra sporten dragracing. Det bli svårt
att hitta banor eftersom det inte finns så många. Angående turismen att
vi kunde få hit dem till Åland men i vilken utsträckning i antal, kan jämföra mig personligen som tävlar i EM där det har en publikintäkt på 90
000 människor från torsdag till söndag, vilket vi inte kan få i till Åland.
Låt säga att det kommer tre till 5 000 människor som ska bo någonstans, äta, åker båt hit, handla taxfree, det kan ge kringeffekter tillbaka
till samhället.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Axel Jonsson

Fru talman! Detta ska förmodligen bli mitt sista anförande för dagen och
tänkte avsluta med det mest intressanta som finns att diskutera i den här salen, nämligen självstyrelse- och språkpolitik.
Vi har lagt ett förslag, som vi lade redan för ett halvår sedan till det gamla
lagtinget, att vi skulle tillsätta en åländsk skattekommitté för att fördjupa sig i
vad det faktiskt innebär med ett åländskt skatteövertagande, vad man kunde
ha för fördelar med ett sådant system eftersom vi tillsammans driver frågan i
Ålandskommittén. Det upplevs från allmänhetens sida som att man driver ett
projekt som man egentligen inte vet vad man ska använda det till. Vi vet att
beskattningen är ett komplext rättsområde, ett område som berör varenda en
ålännings plånbok mer eller mindre. Därför vore det väl värt ett mera engagemang från lagtingets sida, att vi skulle tillsätta en kommitté med uppdrag
att ta fram ett åländskt lätt administrerat, konkurrenskraftigt och långsiktigt
hållbart skattesystem i nära samarbete med näringslivet. Det vore en naturlig
satsning att satsa på för att också få till en bättre dialog med näringslivet för
idag upplever man den ganska obefintlig. Ett mycket bra parallellt arbete till
de förhandlingar som pågår i Ålandskommittén.
Förslaget i budgetmotion nummer 19, där vi tar sikte på en åländsk språkombudsman. Det är inte enbart Ålands Framtids förslag utan en idé som
uppstod i självstyrelsepolitiska nämnden i samband med att man diskuterade
språkrådets roll och funktion den 7 april 2015. Där konstaterade man föl-
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jande ” nämnden anser att landskapsregeringen bör överväga att öppna en
möjlighet för allmänheten att vända sig till ett organ på Åland i alla typer
av ärenden som gäller svenska språket. Ålands ombudsmannamyndighet
nämndes som en tänkbar lösning. Något sådant övervägande har vi ännu inte
fått från regeringens sida men det vore på sin plats.
Den nya möjlighet som har uppstått med den nya ombudsmannamyndigheten, som vi skapade under förra året som har en ganska stor bredd av uppgifter borde vi fundera vad som är prioriterat för den här myndigheten att
sköta. Man har bl.a. en diskrimineringsombudsman som man kan analysera
hur många ärenden man har och hur ser arbetet ut. Vi har tidigare diskuterat
att det inte som nu, enbart borde omfatta diskriminering från åländska myndigheter, utan diskrimineringsombudsmannen kunde även få ansvaret över
all diskriminering i det åländska samhället. Kunde överta det från den minoritetsombudsman som idag finns i Finland som nog med fog kan säga att inte
har särskilt många fall från Åland. Beror det på att ålänningarna inte upplever problem med språket, det tror jag knappast, man vänder sig kanske till
JO eller andra instanser i stället.
Däremot borde man gå vidare i analysen och ge ombudsmannamyndigheten uppdraget. Det finns möjligheter att arbeta effektivare med den struktur vi
har skapat, då borde vi också använda den möjligheten.
Det är också intressant lantrådets tidigare resonemang om att vi borde
skapa en dörr in i Helsingfors. Ett ställe vi kunde vända oss till för att diskutera åländska frågor. Tanken och ambitionen är säkert god men samtidigt vill
jag varna för att vi nöjer oss med att vi har ett ställe vi kan vända oss till i
Helsingfors och så lämnar vi övriga ministerier därhän. Det kanske är praktisk för en lagtingspolitiker eller en minister att ha ett sådant upplägg. Man
ska samtidigt komma ihåg alla medborgare, företag som fortsättningsvis med
det självstyrelsesystem vi har kommer att ha ett behov att ha kontakt med
olika myndigheter, ministerier i olika ärenden. Åland är på många sätt ett av
svenska språkets allra starkaste ankare i staten Finland. Det är klart att vi
inte kan ha den rollen ensamt på oss, vi kan inte se till att hålla Finland tvåspråkigt. Däremot ska vi inte förminska vår roll i det arbetet, utan vi ska fortsättningsvis se till att hålla svenska språket levande i såväl ministerier som
vid statsrådets kansli t.ex.
Ytterligare en språkfråga som diskuteras mycket och som säkert många
ålänningar stötte på under gårdagen när man försökte ta del av landskampen
och EM-kvalet mellan Sverige och Danmark i fotboll är TV problematiken, de
problem man stöter på när man vill försöka se det svenska landslaget spela
fotboll. Tack vare det regelverk vi har idag stängs Åland ute från de svenska
TV-sändningarna, t.ex. på idrottsområdet. Man kan kringgå regelverket med
VPN-tunnlar, genom att skaffa ett svenskt telefonnummer, genom en svensk
adress skicka fakturan för en parabolbox, ska man verkligen behöva detta på
dagens Åland? Där vi faktiskt har grannstaten Sverige som tack vare
Ålandsöverenskommelsen från 1921 har åtagit sig ett särskilt ansvar att se till
att också bibehålla Åland svenskspråkigt.
Vi har kämpat mycket med frågan i olika sammanhang och diskuterat den,
men har inte lyft den på tillräckligt hög politisk nivå med tillräcklig kraft från
åländsk sida. Ålands Framtid föreslår att man skulle bjuda in ansvariga politiker och tjänstemän från både Finland och Sverige till ett möte under det
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kommande året för att uttryckligen diskutera frågan. För att uttömande se på
möjligheterna att sortera Åland under upphovsrättsområdet Sverige.
Man har tidigare försvarat det med att det hänger ihop med patent och
många andra rättsområden som gör saker och ting betydligt mer komplicerat
när man ser helheten. Frågan är hur många patent som söks på Åland i dagsläget, kunde man inte söka dem t.ex. via svenska myndigheter och organisationer. Kunde man inte använda sig av svenska upphovsrättsorganisationer på
Åland? Det här skulle vara ett ypperligt exempel på hur man kan lösa saker
ting mellan två stater på ett pragmatiskt sätt med den självstyrelse som vi
har, som man arbetat med på precis samma sätt tidigare när man möjliggjorde de marksända TV-sändningarna på Åland under förra seklet.
En fråga som har passerat debatten lite för hastigt på Åland är den sjukvårdsreform som planeras i Finland. Från Ålands sida har man sagt att det
inte kommer att påverka oss, vi har egen behörighet på området. Då glömmer
man samtidigt bort att en inte obetydlig del av sjukvården i dag faktiskt finansieras med statliga medel, t.ex. åländska helikoptertransporter finansieras
via FPA. I reformen har man sagt att målsättningen framöver är att man ska
ha en finansiär för sjukvården, inte flera som idag där FPA tar en del av det
ansvaret. Hur kommer det att påverka Åland? En sådan analys måste vi få,
inte minst med tanke på den socialvårdsreform som tidigare genomfördes
och behandlades i lagtinget. Där kunde man i efterhand konstatera att det här
inte blev bra för åländsk del, man hade vaknat för sent helt enkelt.
Vi efterlyser en proaktiv inställning till finska reformer som vi vet att i en
omfattning kommer att beröra Åland, att vi inte står med byxorna nere när
verkligheten är ett faktum och konstaterar att det här blev inte som vi hade
tänkt oss.
Samtidigt vill vi att man i samband med förändringen analyserar var en
egen åländsk socialförsäkring kunde ha för fördelar för vårt åländska samhälle. Ser vi på det åländska samhället idag har vi en mängd olika aktörer som
står för socialpolitiska transfereringar som t.ex. utkomststöd som kommunerna hanterar, arbetslöshetsersättningar som Ams hantera, sjukvårdsersättningarna som FPA hanterar och folkpension, kunde man hitta ett system där
man hade färre aktörer också på Åland för att få en bättre helhet på det socialpolitiska området. Det är något som borde analyseras nu när frågan är på
tapeten och vi vet att förändringar är på gång, just för att ha en proaktiv inställning till de förändringar som sker och utnyttja dem istället för att passivt
konstatera att konsekvenserna blev inte som vi önskade.
Allt utvecklingsarbete kräver resurser och därför har vi en motion som är
bland de viktigare på lagtingets bord idag. Nämligen borde vi se till att vi får
en lagberedning som fungerar och som kan vara med och driva utvecklingen
när vi har politiska ambitioner och politiska mål. Vi föreslår därför man ger
lagberedningen större resurser för att stärka lagberedningsarbetet, som tidvis
under förra mandatperioden har varit ganska hårt kritiserat många gånger
med fog. Se till att vi har en lagberedning som är ålänningarna och självstyrelsen värd namnet. Det är en otroligt viktig självstyrelsepolitisk fråga som vi
prioriterat från Ålands Framtid. Tack.
Ltl Ingrid Johansson, replik

Tack talman! Ltl Jonsson resonerar kring självstyrelsen, att den inte
diskuterats tillräckligt i den här salen. Jag vill vidga det ytterligare, det
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stora problemet är att man inte diskuterar det i det åländska samhället.
Självstyrelsen är ändå den åländska grunden och det är därför vi sitter
här. Hur ser ledamoten på hur man kan entusiasmera ålänningarna i
frågan?
Ltl Axel Jonsson, replik

Sade inte att det diskuteras för lite i den här salen, här diskuteras mycket men det kunde förstås diskuteras mera. Ett av de konkreta förslagen
är att tillsätta en kommitté som skulle arbeta med beskattningsfrågan
tillsammans med näringslivet och ta fram ett förslag på hur ett optimalt
åländskt skattesystem kunde se ut. Det finns säkert många delar där
som vi politiskt kan strida om, men det finns samtidigt möjligeter att
hitta gemensamma ambitioner och visioner för hur vi vill att beskattningen ska fungera. Ett sätt skulle vara att vi lyfter frågorna, fördjupar
oss i dem, ser till att kunskapen både här och ute i det åländska samhället förblir hög när vi diskuterar beskattning. Vi håller delvis på att
tappa den kunskapen, inte minst i den här salen. De utredningar vi har
tagit fram börjar redan bli gamla, vi måste hela tiden se till att vi förnyar
oss på de här områdena för att hålla en debatt levande, hålla kunskapen
på en hög nivå.
Ltl Ingrid Johansson, replik

Talman! Vi behöver gå ännu mer folkligt än att tillsätta kommittéer ifall
vi ska få någon livlig debatt bland ålänningarna. Vi kan säkert återkomma till den typen av diskussioner senare.
Ltl Axel Jonsson, replik

Det är självklart att det inte räcker med att tillsätta en kommitté och sedan är det bra. Det symtomet ser vi på Ålandskommittén, ganska mycket förskjuts till Ålandskommittén och man säger att det är en fråga för
oss som sitter där. Det som skulle vitalisera den åländska självstyrelsedebatten är t.ex. socialförsäkringen, komma fram med politiska förslag
där vi utvecklar självstyrelsen, analyserar och tar fram bakgrundsmaterial som ser att det här är något vi kan vinna på. Från regeringens
sida lägger fram förslag från lagtinget, åker till Helsingfors med en vilja
att utveckla självstyrelsen inom ramen för dagens system då får vi också
en folklig debatt. Ser vi till att vi lyfter de här frågorna kommer vi helt
säkert att få åsikter från ålänningarna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Wille Valve, replik

Tack ltl Jonsson. Ltl Jonsson är en god talare och tack för ett engagerat
tal. Tänkte kommentera budgetmotionerna 18 och 19. Vad gäller förslaget i 18 så kan den första delen bli aktuell, ”regeringen bjuder under året
in ansvariga politiker och tjänstemän från Sverige och Finland”. Det är
en komplex process, den har flera nivåer, mycket intressant dynamik,
det är inte uteslutet att det kan bli aktuellt, däremot något skeptisk till
att vi uppnår en helhetslösning genom att Åland hänförs upphovsrättsligt till Sverige. Det innebär att vi får nya problem på andra områden i
stället. Lite brasklapp för den slutklämmen.
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Vad gäller en åländsk språkombudsman vill jag problematisera det
som ledamoten lyfte upp, d.v.s. jag ser en risk för att vi tar ansvar få något som egentligen Finland har förbundit sig att ta ansvar för 1921. Givetvis innebär det att resurser behöver tillföras till ombudsmannamyndigheten, hoppas vi kan vara så pass ärliga att vi medger det.
Ltl Axel Jonsson, replik

Så har det absolut. Vi finansierar faktiskt stora delar av det som Finland
har ansvar för i dagsläget. Polismyndigheten, som minister Valve har
ansvar för, där största delen är finsk lagstiftning men som vi tack vare
en överenskommelseförordning sköter. Det är förstås inte optimalt, men
samtidigt borde man i samband med en sådan reform där vi dels skulle
överta ansvaret för diskrimineringsfrågorna som helhet. Det som idag
sköts av en minoritetsombudsman i Helsingfors och som används väldigt lite av Åland. Det bör vara ett naturligt inslag när vi diskuterar vem
som ska sköta vilka uppgifter på Åland och i Finland att vi ser till att det
finansieras på ett rättvist sätt. Det är klart att det kostar, med det vi riktar in oss på i motionen kunde genomföras inom ramen för dagens resurser tack vare den omstrukturering som har gjorts av verksamheten
på området.
Minister Wille Valve, replik

Ett helhetsgrepp om alla diskrimineringsfrågor skulle förutsätta en
överenskommelse på grundlagsnivå, d.v.s. i praktiken självstyrelselagen
där vi tar hänsyn till det mandat som flyter ut ur grundlagen dels för justitieombudsmannen, dels för justitiekanslern. Tanken att ha en punkt
dit allmänheten kunde vända sig med sina erfarenheter, främst negativa
antagligen, är ingen dålig idé. Det är väldigt långt så som landskapsregeringen har arbetat, vi har samlat in erfarenheter bl.a. från Ålands polismyndighet och ÅHS. Det är i ljuset av de insamlade erfarenheterna som
man ska se den språkpolicy som landskapsregeringen nyligen fastställde
för sin förvaltning. I högsta grad är det tankar som lever och vidareutvecklas. Tackar för Ålands Framtids bidrag till den här debatten.
Ltl Axel Jonsson, replik

Det är förstås positivt. En av bakgrundsorsakerna till att man lyfter det i
självstyrelsepolitiska nämnden var diskussionen man hade med språkrådet som upplevde sig som en postlåda för språkproblem, vilket man
inte har haft som mandat eller haft för avsikt att vara. Därför skulle vi
behöva en instans dit ålänningarna vet att man kan vända sig till den
här personen för att få konkret hjälp. Men också för att samla in och
skaffa sig helhetsbilden som landskapsregeringen idag, enligt minister
Valve, har tagit på sig. Det skulle vara mycket värt som underlag för den
språkpolitiska diskussion och debatt att ha en bättre bild över ålänningarnas språkliga vardag. Det skulle vi ha mycket att vinna på. Nu när vi
har en ny myndighet med oklara uppgifter kunde man titta på möjligheten att göra det inom ramen för dagens resurser, det vore en god ambition.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Frågan om hur staten avser att finansiera den social- och
hälsovårdsreform som pågår är givetvis oerhört intressant. Utfallet i avräkningen kan det finnas modeller som kan leda till en försämring för
oss. Det kan leda till att situationen blir oförändrad, men det kan också
leda till att det blir en förbättring för oss. Så småningom kommer vi att
måsta analysera det väldigt noggrant men just nu är det för tidigt, vi har
inte kunskap om vilken modell man avser att välja. Jag har den kunskapen att sittande finansministerns tjänstemän vid finansavdelningen
har örat mot rälsen för att genast snappa upp kunskap om vad som
komma skall sedan när det finns information om det. I samband med
det ska detta förstås analyseras och lagtinget ska få del av de analyser
som görs.
Ltl Axel Jonsson, replik

Det är klart att finansieringen kan komma att påverka oss via klumpsumman, till och med via den statliga beskattningen om den förändras
och påförs t.ex. de självstyrda sjukvårdsområdena. Det kan t.ex. leda till
att vi måste fundera på hur vi ska finansiera vår sjukvård, samtidigt som
skattetrycket kan sänkas på Åland. Det är svårt att säga hur det landar.
Det vi försöker lyfta i motionen var den del vi vet att har förbisetts i diskussionen, nämligen den del av sjukvården som finansieras med statliga
medel på Åland, den åländska sjukvården. FPA t.ex. har en stor del i det
ansvaret för tandläkarersättningar, sjukvårdsersättning. Vi vill varna för
det, höja en flagga för det att man följer arbetet och tittar, hur kan förändringar påverka den åländska sjukvården och finansieringen av den?
Det är något man borde analysera noga och ha klart för sig.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Uppmanar till en noggrann behandling av den frågan i finans- och näringsutskottet. Det är en jättestor reform som Finland ska
gå in för att finansiera sjukvård på ett helt annat sätt och det kommer att
påverka oss. Det finns också hot i detta men det finns också en möjlighet. Det kan vara den dörröppnare som krävs för att vi kan få igång diskussionen om justeringen av den nuvarande avräkningsgrunden. Förmodligen blivit det så stora förändringar att det måste diskuteras och att
det förhoppningsvis kommer att finnas intresse från båda håll att diskutera frågan.
Ltl Axel Jonsson, replik

Det är en god förhoppning och bra att vi kan vara överens om att vi behöver arbeta med den ambitionen oavsett de förändringar som kommer.
Redan 2009 konstaterades att Åland hade gått miste om över hundra
miljoner euro under det nuvarande systemet, enbart p.g.a. nettobudgeteringen som man har infört under perioden. Det borde vara orsak nog
att diskutera frågan och få till en förändring, åtminstone om man läser
lagens bokstav vilket man bör göra när det gäller självstyrelselagen som
är en lag på grundlagsnivå. Det är bra om man kan hitta ett sätt att lyfta
frågan, men frågan borde lyftas redan nu oavsett vilken reform som
kommer.
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Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Göte Winé

Tack, fru talman! Vill fortsätta där vtm Lundberg och jag hade en replik om
anpassad lärokurs. I Sunds kommun hade vi ett ekonomimöte, förbundsdirektören för norra Ålands högstadiedistrikt var närvarande, ville kolla upp
siffror för att inte komma med felaktiga siffror.
Med anpassad lärokurs blir det kanske ibland lite för enkelt, man tänker
inte längre på konsekvenserna. Här är något man behöver titta på. Av 212
elever i Godby högstadium har 33 elever anpassade lärokurs. En hel del av
eleverna kommer att ha en tuff utmaning att få studieplats i framtiden. 18
elever av dessa är anpassade i tre eller flera ämnen och går nu i specialklass.
Då diskuterade vi också, det som vtm Lundberg nämnde tidigare, att alla kan
inte bli kockar. Här har vi en utmaning, vad de ska få för framtida utbildning?
Vi måste se till att de får möjlighet till arbete och kunna förtjäna och bli goda
och glada skattebetalare. Ser vi ännu längre framåt ser antalet på norra Åland
ut att minska, men vi har en utmaning under denna mandatperiod att få
dessa elever till en gymnasialutbildning. Vi måste på allvar öppna ögonen och
se dessa elever, vi kan inte bara säga att det ordnar sig att alla ska få en studieplats.
Ltl Jonsson pratade om att gymnasiereformen kostar och att den har blivit
dyrare, anpassade lärokurser bidrar till det för det krävs extra resurser. Vi
måste se vad behovet är och vad förändras. Ltl Häggblom nämnde om arbetslösheten, även där har vi en utmaning att ta itu med dessa ungdomar. Glöm
inte bort de 200 som inte är inskrivna hos AMS eller som inte har en studieplats, även där en utmaning. Vi måste se på den framtida inkomsten, hur får
vi dessa unga i en utbildning och att gå vidare till ett yrkesliv? Tack.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Problemet med att vi hade ett ökat antal anpassade läroplaner har också noterats av landskapsregeringen och vi har diskuterat det
ett antal gånger här. En av de åtgärder som är vidtagna är det nya läroplanen för specialundervisning. Det handlar om att man också på kommunal nivå måste se till att man använder sig av den på bästa sätt och vi
från landskapsregeringens sida behöver följa upp att det blir en utveckling som går åt rätt håll. När det gäller att ta emot ungdomarna på gymnasienivå har vi två speciallinjer, en som går mot kök och en som går
emot fastighetsskötsel samt att man med anpassad läroplan har möjlighet att komma in på andra linjer enligt prövning. Vägen framåt är att
dels se till att man individualiserar och ser till att man får en utbildning
som passar för individen så långt det bara är möjligt och sedan att man
söker ett ytterligare utökat samarbete utanför Åland för att hitta de riktiga specialgrejerna som vi inte klarar själva.
Ltl Göte Winé, replik

Vad jag har erfarit är att om du har en anpassad lärokurs ingår inte den
nordiska överenskommelsen med fri gymnasieutbildning, då blir det
ännu svårare om familjerna ska betala själva. Som minister Ehn nämnde
har vi storkök och fastighetsskötsel och kan även gå in enligt prövning.
Kommer vi att klara av det de närmaste åren? Titta vi på arbetsbarome281

tern visar det att behovet kommer att finnas inom kök och fastighet i
framtiden. Det är rätt satsningar för där kommer det att finnas möjligheter bara man hjälper dem. Sedan hoppas jag att man vågar se på eventuell lärlingsutbildning som en möjlighet för dessa elever, men vill inte
att det förknippas med läroavtal.
Talmannen
Tiden är ute!
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Vi talar samma språk, individualisering och hitta möjligheterna. När det gäller att söka sig utanför Åland är det svårt att komma till
privata skolor utan att behöva betala själv, det ingår inte i det nordiska
utbytet, men de kommunala och statliga skolorna ingår i det nordiska
utbildningsutbudet. I situationer där det finns utbildningsplatser som
inte tillhandahålls i den typen av skolor måste vi se till att vi har ett system hur vi kan pröva eleverna och försöka hitta det bästa möjliga alternativ. Tanken för det fortsatta arbetet är att den prövningen ska göras i
första hand av Ålands gymnasium som ser vad man kan erbjuda och vad
den här eleven behöver och sedan även ha finansieringen i bakgrunden
som gör att man också kan välja andra alternativ.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Vi har bra utbildningar i Finland också för dessa elever, men tyvärr är de flesta förlagda i Österbotten vilket gör att det blir
för lång resa. Det är bra att man ser samarbete med Sverige. Kommer
ihåg från min tid som ungdomslots att det privata är skickliga på att
söka upp våra elever.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Siffrorna som ltl Winé presenterar låter som att det är
relativt mycket och procentuellt mer än vad det är på övriga delar av
Åland. Har ltl Winé någon uppfattning om vad det beror på, bedömer
man på ett annat sätt? Kan inte tro att det skulle vara ett större behov av
anpassad läroplan just där. Finns det speciella orsaker som ltl Winé ser
eller varför är det på det här sättet?
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Har försökt titta på många orsaker, haft en dialog med
den tidigare överinspektören inom utbildningsavdelningen för att få
svar och även med förbundsdirektören, de flesta låter mig spekulera vidare. Det finns bra med speciallärare om man tittar på skoldistrikt emellan. Våra små skolor i all ära, men klarar vi av att ge den hjälp de verkligen behöver i våra mindre skolor? Det behöver vi krasst börja se på. I
små skolor ser man på individuella lösningar men är det tillräckligt? När
det sedan blir en individuell lösning och man inte har resurserna att
hjälpa blir det lätt en anpassad lärokurs. Också kommunernas ekonomi,
vad ger man för hjälp? Det är bara spekulationer från min sida men jag
kommer att spekulera vidare för det här kan inte accepteras, det är för
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många elever som får en framtida utmaning och vi begränsar deras möjligheter till utbildning.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Ingrid Johansson, replik

Talman! Matchning mellan arbetsmarknaden om arbetslösa börjar redan i grundskolans studievägledning och nu har ltl Göte Winé erbjudit
sina spekulationstjänster, undrar om du kan spekulera kring betydelsen
av utökade resurser eller kunskapsförstärkt studievägledning i grundskolan?
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Vi behöver framför allt få tryggare elever. När jag sade
att vi ville ha speciallärare och skolpsykologer ment glöm inte skolkuratorerna. Får vi tryggare barn som mår bättre har det också lättare att ta
in och lära sig. Är de oroliga när de är i skolan har det svårare att ta in
informationen. När ska vi börja med yrkesvägledningen, ska vi inte låta
barnen vara barn ett tag och låta lära känna sig själva. Det är viktigare
att barn i grundskolan i tidig ålder lär sig hitta sig själv, kunna hantera
sina känslor hur man mår, reagerar och agerar. I högstadiet har yrkesvägledningen varit relativt bra, men det gäller sedan att klara av att
möta upp vad eleverna vill i gymnasiet.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Ingrid Johansson, replik

Talman! Det jag menade med arbete i grundskolan är att människor
med speciella behov ofta brukar ha speciella talanger och det gäller att
man vägleder in på rätt spår tidigt och inte missleder någon i misstag.
Jag ser med stor tillförsikt på framtiden med den nya upphandling man
kan göra med större sociala aspekter i, där ska vi allihop att ta till oss
vilken förväntan vi har på de tjänster som levereras runt om oss. Kräver
vi att alla ska kunna prata svenska, väldigt socialt kompetenta och andra
sociala krav kommer inte att integrera människor i lika hög utsträckning
i arbetsmarknaden.
Ltl Göte Winé, replik

Alla är bra på någonting. Enköpings kommun satsar på autistiska personer som fick jobb i ett dataföretag. De var exceptionellt bra och det
lyckades sysselsätta dem, lyckades få en anställning för det fanns arbetsuppgifter för dem, Enköpings kommun beställde av näringslivet, vi
har i de här behoven och behöver få dessa personer sysselsättning. Jag
har stått här och sagt i två och ett halvt år att vi brukar har ca 100 ungdomar som är långtidsarbetslösa, vad har vi för behov att få dessa personer sysselsatta? Då kan man få in dem för det finns alltid starka resurser hos de unga, det gäller bara att vi hittar dem och hjälper dem med en
matchning.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl John Holmberg, replik

Talman! Vi har pratat mycket de senaste dagarna om förebyggande
verksamhet och det är något som motverkar kostnadsdrivande effekter
som kommer fram senare i livet. Det är stora skillnader mellan skolorna
när det gäller screening, att man fångar upp eleverna i ett tidigt stadie.
Det som är viktigt är att alla har möjlighet att hitta sin optimala nisch,
alla har sin spetskompetens. Fångar man upp dem tillräckligt tidigt, ger
dem ökad rörelse och motorik i skolan, ger dem coachning, ger dem
självförtroende, för många gånger är det självförtroende det handlar om
då kommer alla att komma ut till arbetslivet och ges en möjlighet på ett
eller annat sätt. Bland de privata i näringslivet finns det goda möjligheter att hitta platser åt dem också.
Ltl Göte Winé, replik

Som vi sade tidigare, alla har sina goda kunskaper. Jag vet vilket hjärta
ltl Holmberg har gjort i sitt tidigare arbete, hur mycket han har hjälpt
unga genom att ge stöd och praktikantplatser. När man får fara någonstans och visa att man verkligen klarar det, då växer de. Jag jobbade som
ungdomslots i tre år och där märkte man när man hittade matchningen,
men då måste man våga från myndigheter titta och vara mer uppsökande. Vi har katapult och ungdomslotsen som gör ett jättejobb och
borde anlita dem till att försöka hitta matchning för de arbetslösa så att
det verkligen kommer ut. Från landskapet behöver man titta vad det beror på och hur kan man åtgärda det, just nu är det inte acceptabelt.
Ltl John Holmberg, replik

Tack, fru talman! I dag finns en generation som man slunkit genom nätet och som har helt hopplösa möjligheter att hitta ett jobb. Ju tidigare vi
kommer i gång med ett bättre förebyggande arbete, bättre coachning
och allt vad det kan innebär, ett ungdomens hus som minister Ehn redogjorde för, alla dessa bitar kommer att samverka för att barnen, ungdomarna kommer att få en bättre framtidstro. Det som ltl Winé
nämnde, som många ålänningar inte ens har en aning om, de s.k.
”hemmasittarna” det som efter grundskolan hamna utanför systemet. Vi
pratar om ett mörkertal, det kan handla om ca 200 ungdomar och det är
riktigt skrämmande.
Ltl Göte Winé, replik

Vill passa på att berömma Johan Ehn att han för två år sedan tillsatte en
tjänsteman inom utbildningsavdelningen att jobba med att se var det
faller mellan, var kan man hitta dem och nu gäller det att gå vidare från
den utredningen och jobba med att det inte finns fallgropar. Vi har bekymmer med vår litenhet, vi har inte så mycket industrier som gör att
det är lätt att placera ungdomar som inte passar in i vårt skolsystem
idag. Här har vi en utmaning framför oss att hjälpa dessa unga.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, fru talman! Ltl Winé menar att de merkostnader som föranleddes
av gymnasiereformen skulle bidra mot ungdomars psykiska ohälsa osv.
Tittar vi de facto på vilka kostnader gymnasiereformen föranledde, att
man framförallt förhandlade fram kanske ett av Nordens bästa läraravtal. Man fick inte flera lärare eller mer personal som jobbade med det,
utan personal med högre lön. Tror knappast att de merkostnader som
föranleddes av reformen faktisk resulterade i att man blir bättre på de
områden som ltl Winé beskriver.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Avtalen kan vi inte göra så mycket åt det är en förhandlingssituation mellan landskapet och facket. Det har vi haft i en debatt här tidigare med revisionsberättelsen. När man ser att det också
växer nu, nu sänktes visserligen gymnasiebudgeten, men att det krävs
mer resurser man kan inte hela tiden bara se på summan ibland måste
man se på innehållet. Ltl Jonsson och jag har haft den här debatten tidigare.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Bert Häggblom

Fru talman! Med anledning av Ålandskommitténs arbete som har varit på tapeten och man tänker på framtida avräkningar och hur man ska informera till
de åländska medborgarna är det viktigt att man bearbetar riksdagen och särskilt Ålands riksdagsledamot. Blev oroad när jag såg ett inlägg i tidningen
från riksdagsledamoten där han jämförde Åland med landskapen. Liberalerna som kommer att leda arbetet ska bjuda in riksdagsledamoten och göra
klart för autonomibegreppet och hur vi ska bygga upp det i riksdagen. Vi har
ett problem eftersom riksdagsledamoten från Åland inte sitter i grundlagsutskottet och det har inte skett på 45 år. Där har vi en pedagogiskt viktig sak om
vi ska få igenom vår nya självstyrelselag. Eftersom liberalerna blir de ansvariga hoppas jag att ni har en kontinuerlig kontakt med riksdagsledamoten, informerar honom om det fortsatta arbetet, centern kommer säkert att göra det
men det är viktigt att den sittande regeringen gör det. Tycker inte om att vi
jämförs med ett landskap, vi har byggt upp att vi är en autonomi. Går vi ner
på den nivån är det mycket svårt att få något igenom riksdagen. Tack.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Avslöjar inte alltför mycket när jag säger att det är lantrådskandidaten givetvis redan haft kontakt och träffat riksdagsledamoten för
att låta bägge parter informera sig om de ärenden som är aktuella. Givetvis kommer självstyrelserevisionen att ha en väsentlig del i de kontakterna framöver. Riksdagsledamoten har en observatörsplats i
Ålandskommittén och kan och bör givetvis informera sig om arbetet i
den frågan den vägen.
Ltl Bert Häggblom, replik

Tack, fru talman! Sittande talman är den som kommer att leda den delen av Ålandskommittén och att den kontakten är kontinuerlig så att
inte arbetet faller emellan någonstans.
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Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Revisionen av självstyrelselagen och det arbete som pågår,
jämte ekonomin, är det stora för den avgör ålänningarnas utveckling i
decennier framöver. Det är självklart att liberalerna och hela den blivande landskapsregeringen kommer att ha fullt fokus i den frågan.
Ltl Bert Häggblom, replik

Tack, fru talman! Det är viktigt att vi alla gör vårt jobb. Märker vi att någon information är fel är det allas vår skyldighet att hjälpa till att vi lotsar igenom projektet. Den kursändring som nu har skett på Åland är att
man är så gott som enig som aldrig skett förut. I förra revisionen var det
stora strider i lagtinget när man drev det kommittébetänkande som
gjordes på förhand.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Talmannen
Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Plenum slutar
Nästa plenum hålls 23.11.2015 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Upprop. 24 ledamöter närvarande.
Lagtingsledamoten Brage Eklund anmäler om ledighet från dagens plenum på grund av
deltagande i seminariet ”Fast förbindelse för tillväxt” i Stockholm.
Lagtingsledamoten Mats Perämaa på grund av annat förtroendeuppdrag
Lagtingsledamoten Tage Eriksson på grund av privata angelägenheter. Antecknas.
Meddelas att extra plenum hålls på fredag den 27 november kl. 09.30.
Bordläggning
1

Lantrådskandidat enligt arbetsordningens 105 §
Talmannens meddelande D 1/2015-2016
Enligt arbetsordningens 105 § ska talmannens meddelande till lagtinget om vem som
föreslås bli lantråd föredras för lagtinget. Med stöd av nämnda bestämmelse föreslår jag
att lagtinget väljer lagtingsledamoten Katrin Sjögren till lantråd.
Enligt samma bestämmelse i arbetsordningen ska ärendet bordläggas till ett senare plenum som hålls tidigast följande dag. Föreslås att talmannens förslag bordläggs till plenum onsdag den 25 november 2015. Kan bordläggningen omfattas? Omfattat. Förslaget
är således bordlagt till plenum den 25 november 2015.

Första behandling
2

Kosmetiska produkter
Social- och miljöutskottets betänkande SMU 1/2015-2016
Landskapsregeringens lagförslag LF 1/2015-2016
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet.
Diskussion.
Ltl Igge Holmberg

Tack, fru talman! Som ordförande för social- och miljöutskottet så vill jag
säga några ord. Denna lag heter lag om kosmetiska produkter men handlar
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egentligen om konsumentsäkerhet. Helt enkelt att det som säljs till ålänningar och turister som kommer hit ska vara säkert att applicera på deras hud.
Utskottet föreslår med hänvisning till landskapsregeringens motiveringar
att lagförslaget antas oförändrat.
Vi konstaterade att Europaparlamentets och rådets förordning nr
1223/2009 om kosmetiska produkter är direkt tillämplig på Åland och att det
inte är något vi kan eller behöver göra ur självstyrelsepolitisk vinkling. Den är
egentligen bara en bekräftelse på saker som redan gäller på Åland med det
tillägget att man nu utsett vilka som har tillsynsansvaret.
Under remissdebatten kom det upp ett par frågor. Den första frågan var
hur det skulle slå på det nordiska samarbetet. Kunde små norska företag sälja
till Åland? Ja, det kan de fortfarande, såvida de lyder det som står i förordningen. Det är inget företag utanför EU som kan sälja saker till EU utan att
följa dess säkerhetsbestämmelser.
Den andra frågan som kom upp var hur detta skulle slå mot lokala producenter av kosmetika. Samma sak gäller där. Inget nytt har egentligen tillkommit. Om man tillverkar kosmetiska produkter och säljer dem så måste
man ha en förteckning på vad de innehåller. Detta är också något som gällt
sedan 2009.
Vi konstaterade i utskottet att det på Åland finns verksamhetsutövare som
omfattas av förordningens bestämmelser och uppmanar därför landskapsregeringen att informera berörda aktörer och konsumenter om förordningens
innehåll och förpliktelser. Så med det är saken avgjort för utskottets del.
Tack.
Vtm Britt Lundberg, replik

Tack, fru talman! Det står i utskottets betänkande: ”Utskottet konstaterar att det på Åland finns verksamhetsutövare som omfattas av förordningens bestämmelser och uppmanar därför landskapsregeringen
att informera berörda aktörer och konsumenter om förordningens innehåll och förpliktelser”, precis som ordförande sade. Det skulle vara intressant att veta mera om vilka konsekvenserna är för våra företagare.
Vad händer nu med de verksamhetsutövare som i väldigt liten skala tillverkar kosmetiska produkter när vi inte har den kontrollen här på
Åland? Hur är detta i förhållande till de produkter som idag t.ex. kan
säljas på marknader? Jag förstår att produkter på marknader är exkluderade. Har man överhuvudtaget diskuterat den möjligheten att man
skulle vidga marknadsbegreppet?
Ltl Igge Holmberg, replik

Utskottet hörde lagberedare Mathias Lundqvist och miljöingenjören
Mia Westman och bägge två sade att det inte finns några undantag för
marknader och liknande. De här reglerna har funnits sedan 2009. Det
går inte att göra så mycket annat. Finns det en vilja att sälja de här produkterna så måste man också ha en vettig innehållsförteckning på dem.
Vtm Britt Lundberg, replik

Fru talman! Min fråga lydde: Vilka är konsekvenserna för dessa verksamhetsutövare?
När det gäller det nordiska samarbetet så står det att man inom nationerna har nationella regelverk. Precis som man har regelverk inom
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hälsokost och inom livsmedel så kan man ha regelverk för de kosmetiska
produkterna. Det var detta som jag funderade över. Hur stor är den här
skillnaden? Finns det skillnader? Eller har man ändå gått in för det här
trots att man har möjligheter till nationella avvikelser att ha en samsyn
inom Norden? Eller har vi ett gränshinder här?
Ltl Igge Holmberg, replik

Tack, fru talman! Vi har inte tagit upp den diskussionen på ett djupare
plan, annat än att vi har konstaterat att de här reglerna finns. Reglerna
har funnits sedan 2009. Om det inte har funnits något gränshinder sedan dess så borde det inte uppstå nya med den här lagförändringen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom

Tack, fru talman! Det finns egentligen inte så mycket att säga men jag skulle
vilja lyfta upp informationsbiten. Det finns väldigt många marknader på
Åland; skördemarknaden, julmarknader och många andra. Kanske någon gör
produkter som de vill sälja och de omfattas också av den här lagen. Man har
skyldigheter när man tillverkar någonting. Det är just den informationen som
vi syftar på, sista meningen i utskottets synpunkter.
Så här är det redan tidigare. Oberoende av vad man tillverkar; mat eller
kosmetika, så måste man ha en innehållsförteckning. Det är detta som det
handlar om. Det är viktigt att det informeras och kommer fram så att alla vet
att man ska göra så här. När det gäller livsmedel så råder det ibland tvivel om
man måste ha innehållsförteckning eller inte. Man ska ha innehållsförteckning.
När det gäller företag som berörs av detta så är det ganska obetydlig. Det
finns företag men ingen större mängd.
Vtm Britt Lundberg, replik

Tack, fru talman! Räcker det faktiskt med innehållsförteckning? Jag
uppfattade i den här lagstiftningen att det ska finnas både kontrollinstanser och annat. Landskapsregeringen har nu valt att man anlitar de
som är i Finland och det kan också vara en komplicerande del.
När det gäller produkter som säljs på marknader, är ltl Sundblom säker på att de omfattas av den här lagstiftningen? Tidigare har åtminstone marknadsprodukter varit exkluderade från den här lagstiftningen. I så fall har det skett en förändring nu.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Det är på det viset att man måste tala om vad man har i olika saker. Sedan finns det ett register över vad man får ha när man går tillbaka och
studerar EU-direktiven.
Vtm Britt Lundberg, replik

Tack, fru talman! Jag uppfattade ändå att det finns en viss osäkerhet i
vad utskottet egentligen har begärt att landskapsregeringen ska göra.
Jag tycker att det är jätteviktigt när det gäller ledarskapet att man är
väldigt tydlig.
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Ska man gå ut med information nu att alla behöver ha en innehållsförteckning? Ska hela kontrollapparaten finnas kring kosmetiska produkter när man tillverkar produkter för marknader, som ltl Sundblom
sade? Då hamnar vi nog väldigt illa ute. Då tycker jag nog vi borde ha
sett till att vi skulle skriva in ett undantag för det här, annars blir det
väldigt komplicerat.
Jag är glad om ltl Sundblom uttryckte sig fel, att marknadsprodukter
inte omfattas av lagstiftningen utan det räcker att det finns en innehållsförteckning. Är det rätt uppfattat?
Ltl Torsten Sundblom, replik

Lagstiftningen gäller alla. Vtm Lundberg spetsade nu till det. Oberoende
av vad man gör, lagstiftningen gäller alltid!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.
Föreläggs förslaget till landskapslagen om ändring av landskapslagen om tillämpning i
landskapet Åland av riksförfattningar om konsumentsäkerhet för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
Remiss
3

Ändringar i skattelagstiftningen 2016
Landskapsregeringens lagförslag LF 3/2015-2016
Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finansoch näringsutskottet.
Diskussion.
Minister Johan Ehn

Fru talman! Ärade lagtingsledamöter, eftersom finansminister Roger Nordlund är förhindrad att delta i dagens plenum så faller det på min lott som ersättare att presentera
detta förslag till ändringar i skattelagstiftningen för 2016.
I riksdagen behandlas för tillfället en proposition gällande skattelagstiftningen för
2016 i landet som helhet. Med anledning av detta så föreslår landskapsregeringen två
förändringar i den skattelagstiftning som faller inom lagtingets behörighetsområde,
samt dessutom en rättelse av ett skrivfel i nu gällande lagstiftning.
Det första förslaget är ett höjt grundavdrag, ett maxbelopp med 50 euro, från 2 970
euro till 3 020 euro. Det här kommer i första hand att gynna låginkomsttagare. Avdraget minskas med 18 procent av inkomsten som överstiger maxbeloppet.
Effekten slutar i år 2015 för en person som har dagpenning i 19 500 euro, en person
som har löneinkomster vid 24 900 euro och en person som får pension vid 21 700 euro.
Med den föreslagna lagstiftningsförändringen skulle man höja den här gränsen för de
som har dagpenning till 19 700 euro, de som har löneinkomster till 25 550 och de som
har pensionsinkomster till 21 900 euro. Kostnadseffekten för det här är ungefär 100
000 euro för kommunerna. Det ökar avdragen ute i kommunerna.
Den andra ändringen som föreslås är en mindre ändring. Det är återinförandet av ett
avdrag för donationer. Man ska kunna göra donationer på max 500 000 euro till främ-

290

jande av vetenskap eller konst till offentligt finansierade universitet eller högskolor
inom EU. Kostnadseffekten av det här är svår att beräkna.
Tittar man på det som man har antagit på rikshåll så skulle motsvarande siffror vara
ungefär 5 000 euro på Åland.
Till sist, fru talman, så finns det en rättelse av ett skrivfel i § 29d som gäller kommunalskattesatserna för samfund. Den ska gälla för skatteåret 2016 och inte 2015 som det
står i paragrafen i nu gällande lag. Det har blivit ett skrivfel där när man tog denna lag
tidigare. Tack, fru talman.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, talman! Tack minister Ehn för redogörelsen.
Donationsavdraget, i dagens Finland hotar man mer eller mindre
universitetens autonomi på grund av neddragningar, det är ganska våldsamma förändringar på gång till följd av det. Från åländsk sida är det
mera en marginell företeelse idag. Täcks Högskolan på Åland in av donationsavdraget, så att vi vet att vi skapar någonting som även kan
gynna vår egen utbildningssida?
Minister Johan Ehn, replik

Jag kan inte med säkerhet svara här i talarstolen just nu. Kanske utskottet tillsammans med finansavdelningen kan titta närmare på detta. Min
uppfattning är nog att den skrivning som finns där ska tolkas på det sättet att det gäller också vår egen högskola, ja. Men det behöver kontrolleras upp för det är en väsentlig fråga som jag tyvärr inte kan svara på
med hundra procents säkerhet här och nu.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Det här ingår i ett paket på rikssidan. Man sänker
bland annat ränteavdraget och höjer skattesatser för kapitalinkomster. I
ljuset av det så är det ju bra att man följer efter, men för vår del innebär
det i praktiken en skattesänkning. Jag vill bara tacka landskapsregeringen för att man avslutar med flaggan i topp och kommer med en skattesänkning i slutet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Britt Lundberg, replik

Fru talman! Jag är lite nyfiken på vilka konsekvenser det här förslaget
har. Det står nämligen klart och tydligt på många ställen, t.ex. i ingressen, vilka konsekvenser det har för enskilda människor och att det gynnar dem som har lägsta inkomsterna. Det är bra.
Men det står ingenting om förslagets konsekvenser om hur det kommer att påverka viljan att donera. Har ni haft några diskussioner om hur
donationslusten kommer att ändra av detta? Det finns väl en orsak till
att man har valt att gå in för det här på Åland också?
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Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Någon djupare analys kring frågan om donationsavdraget
har inte förts i landskapsregeringen. Jag kan inte svara för om man under beredningens gång har fört resonemang på ett djupare plan. I den
politiska diskussionen i landskapsregeringen har vi inte diskuterat mera
kring den här biten.
Min reflexion är att eftersom möjligheten till att kunna göra ett avdrag av den här typen av donation införs så ska det åtminstone öka lusten att donera. Det finns ingen analys skriven om på vilket sätt och det
är ingenting som har diskuterats i landskapsregeringen när det här beslutet togs.
Vtm Britt Lundberg, replik

Fru talman! När man ändrar någonting så är det för att man gärna vill
ha förändring. Då är det förstås intressant att fundera på om detta är
tillräckligt för att man faktiskt ska få en förändring.
Om någon inte vet var den ska placera sina tillgångar så är det bra att
de kanske tillfaller vår högskola eller någonting annat.
Håller inte ministern med om att det skulle ha varit bra, när två förändringar görs i en lagstiftning, att konsekvensbedömningar finns för
båda delarna? Kanske utskottet kan lägga till den här konsekvensanalysen.
Minister Johan Ehn, replik

Jag är helt övertygad om att det är bra att finans- och näringsutskottet
bekantar sig närmare med detta med att höra finansministern som har
berett frågan.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl John Holmberg

Fru talman! Kära ledamöter, gällande förslaget att ändra grundavdraget är
detta i sig inget liberalerna motsätter sig. Förslaget är till fördel för låginkomsttagare, gott så.
Däremot är detta förlag ännu ett ekonomiskt ok som drabbar kommunerna, denna gång omkring 100 000 euro. Ärendet har inte skickats på remiss
och frågan är om kommunerna har fått ge feedback på förslaget i den omfattning de önskat och att eventuella motargument blivit beaktade.
Det skulle vara bra om finans- och näringsutskottet ser närmare på effekterna av förslaget och om beredningen av ärendet har varit tillräckligt kommunikativt. Viktigt är att konsekvensanalysen alltid belyser alla aspekter.
Tack.
Ltl Igge Holmberg, replik

Tack, fru talman! Jag vill tacka John Holmberg för att han tar upp detta.
Det här är relativt typiskt nu med de lagar som kommer från den nya
högerregeringen i Finland. Man tar inte konsekvenserna för hur de slår
mot de fattigaste i samhället.
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Ltl John Holmberg, replik

Fru talman! Det som jag lite ville poängtera med mitt anförande var om
kommunerna alltid bli tillräckligt hörda. Nu står det här att detta inte
har skickats ut på remiss. Min andemening i anförandet var om kommunerna har fått tycka till, fått ge feedback och argumentera för eller
mot det här? Det var detta som jag ville komma fram till.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter

Tack, fru talman! Det är glädjande att det ändå är så pass många som debatterar det här lagförslaget.
I och med den nya självstyrelselagen kan det bli så att vi tar över mera och
mera skatteområden. Vi här i lagtinget behöver börja sätta oss djupare in i
lagstiftningen för det är ett ganska svårt politikområde.
För socialdemokraterna är det här ett positivt lagförslag som gynnar framförallt låginkomsttagare, grundavdraget höjs.
I riket har man plockat bort avdrag, de har inte samma möjligheter som på
Åland att göra avdrag som till exempel reseavdrag och sjukkostnadsavdrag
m.m. I riket har man en annan politisk linje, men är villig att höja grundavdraget för att underlätta för dem som har låga inkomster. Vi stöder det här
lagförslaget.
Det var mycket intressanta frågor som ställdes till minister Johan Ehn
kring Högskolan på Åland. Vi i gruppen har resonerat på samma sätt. Det här
ska så klart gynna vår egen högskola. Om man i framtiden är intresserad av
en bolagiseringsform så är det här ett ypperligt sätt att via donationer kunna
öka pengarna till högskolan. Jag vill att finans- och näringsutskottet kontrollera upp det här. Jag har fått information redan nu att högskolan kan ta emot
donationer, men eftersom det finns en otydlighet här så är det viktigt att vi
kontrollerar upp det.
Om vi får en högskola på Åland som i friare form har ett behov av understöd, ett behov av att utvecklas och vi har möjligheten att dra av, så tror jag
att donationsviljan, åtminstone i startgroparna, förhoppningsvis kommer att
vara intressant för ålänningar som är villiga att hitta donationsplatser för utbildning. Då kommer pengarna verkligen till de åländska ungdomarna. Det är
en positiv sak.
Slutligen, fru talman, jag önskar också att finans- och näringsutskottet tittar lite noggrannare på konsekvenserna för kommunerna när vi nu återigen
inför en kostnad. På 16 kommuner är det cirka 100 000 euro och det kanske
inte verkar vara så stor summa totalt. Men som vi har hört tidigare från
kommunerna så är det många bäckar små som påverkar. Vi har ju ett ganska
lågt relativt skatteuttag i kommunerna, mycket på grund av just dessa avdrag.
I de kommuner som har stora reseavdrag så kan det här avdraget sedan ytterligare påverka deras ekonomi.
Jag hoppas att utskottet kan se närmare på dessa tre frågor och vi kan få
svar sedan inför nästa behandling. Tack.
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Ltl Stefan Toivonen

Fru talman! Ärade ledamöter! Vi upplever nu de största migrationsströmmarna till Europa i modern tid, kanske någonsin. Detta är vi kanske överens
om.
Mariehamn har tagit emot de första flyktingarna från Mellanöstern i denna
våg, drygt 20 personer, vilket inte märks någonstans i flyktinglägren.
Är detta det bästa sättet att hjälpa flyktingar? Detta är vi inte helt överens
om.
I Sverige har man tagit emot stora mängder av asylsökande. Så många att
man nu ställer om kursen. Löfven säger att man varit naiva i sin politik.
Det har även lokalt förekommit debatter lokalt om huruvida man ska
hjälpa flyktingar genom att förflytta dem till vårt samhälle, eller att hjälpa
dem lokalt.
De som vill förflytta flyktingar ser sig själva som goda och medmänskliga.
De ser de personer, som vill hjälpa flyktingar på närmare håll, som omänskliga och ibland som personer med en ovärdig människosyn.
Sveriges resurser till flyktingar går till 90 procent i Sverige. Man har till
och med tagit pengar av biståndsmedel för att finansiera flyktingmottagandet.
Talmannen
Ltl Toivonen, jag ber att ni håller er till det som ärende handlar om, skattelagstiftningen.
Ltl Stefan Toivonen

Ja, fru talman, det här är min motivering till varför jag vill ändra eller justera
skattelagstiftningen.
Vi har olika åsikter om hur flyktingar bäst kan hjälpas, med tanke på dem
själva och med tanke på vårt sårbara samhälle.
Fru talman! Talmännen i lagtinget har i sin talmansed lovat att tjäna Åland
och dess befolkning. Detta är eden. Inte för personer i andra världsdelar.
Vi inom ÅD anser att flyktingar hjälps bäst närmare deras hemtrakter av
många orsaker, även med tanke på Åland och dess befolkning.
När det gäller Finlands flyktingmottagning så är det främst stat och kommun som fattar de politiska besluten.
När det gäller att hjälpa flyktingar på närmare håll så finns många alternativ. Tyvärr har Finland dragit ner på biståndsmedlen på grund av den ekonomiska situationen.
Kommunerna på Åland är kanske inte mest lämpade att sända finansiella
medel till flyktingområdena. Ett alternativ är naturligtvis att lagtinget fattar
ett beslut om att stöda flyktinghjälpen.
Talmannen
Ltl Toivonen, talmannen vill nu att ltl Toivonen kommer till sak, annars måste talmannen avbryta den här diskussionen.
Ltl Stefan Toivonen

Fru talman! Jag tror att jag kommer till sak exakt nu.
Ett annat alternativ är naturligtvis att ålänningarna, som privatpersoner
eller som företagare, skänker pengar till flyktingorganisationer. Vi har ju re-
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dan sett många lovvärda exempel på detta. I veckan kunde vi läsa i media om
”Åland skramlar”, ett mycket lovvärt initiativ.
Fru talman! Idag har vi ett lagförslag framför oss som går ut på att bland
annat kunna medge ett avdrag i beskattningen för donationer till vetenskapliga ändamål.
Åländsk Demokratis förslag går ut på att ändamålet för dessa donationer
kunde breddas för att även inkludera donationer till flyktingorganisationer.
Maximibeloppet för dessa avdragbara donationer kunde dock vara lägre,
alltså inte 500 000 euro, kanske med ett minimibelopp om 250 euro per år
och kanske med en liten eller ingen självrisk alls.
Med en snabb behandling så kunde dessa donationer kunna vara avdragsgilla redan i början av 2016 och kunde ses som en försenad julklapp till flyktingar.
Åland kunde genom att ändra sina beskattningsregler på detta sätt bli ett
föregångsland i Europa.
Att ta emot 20 flyktingar till Mariehamn gör nog inte att vi kommer på någon europeisk välgörenhetskarta.
Med en önskan om att utskottet kan ta med dessa tankegångar i sitt betänkande. Tack fru talman.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Lagförslaget handlar alltså om ändring i skattelagstiftningen där framförallt kommunavdraget är avgörande. Kommunavdraget är ett avdrag som man får göra om man har en inkomst.
Vad gäller penningdonationer till universitet och högskolor så tror jag
att det är olyckligt om vi i samma lagförslag börja blanda in även andra
donationer för då kan det bli en ändlös mängd med olika organisationer
som man vill stöda. Det är oerhört viktigt att man klargör att avdraget
gäller just till universitet och högskolor. Ju mer vi ser bolagiseringar och
privatiseringar av dessa verksamheter så desto mer kommer donationspengar att vara centrala för att få ekonomin att gå ihop.
Ltl Stefan Toivonen, replik

Fru talman! I mitt anförande fanns inget förslag på förändring i lagförslaget, utan enbart ett tillägg. Var och en får fundera på om det är en
möjlighet.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det är klart att man som ledamot kan fundera på om
det är möjligt. Men vi i lagtinget är ju alla bundna av viss formalia och
struktur.
Vad gäller flyktingar och flyktingorganisationer så finns det flera organisationer som man kan donera till. Unicef, Röda Korset och flera
andra fantastiska organisationer stöder och hjälper dessa människor.
Ltl Stefan Toivonen, replik

Tack, fru talman! Det stämmer att det finns många organisationer.
Skillnaden är den att om man donerar för vetenskapliga ändamål så har
man rätt att dra av det i deklarationen, men inte om man donerar till
flyktingar. Förslaget är att vi också kan dra för flyktingändamål.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Igge Holmberg, replik

Tack, fru talman! Ltl Toivonen talade om hur Åländsk Demokrati ville
värna om Ålands befolkning. Vi vet alla att Åland har en bredd på sin befolkning. En tredjedel är födda utanför Åland. Kan ltl Toivonen vara
vänlig att definiera för mig vem han anser vara ålänning och vem som
inte är det?
Ltl Stefan Toivonen, replik

Tack, fru talman! Åland och dess befolkning, jag ser det som att befolkningen är väl de som bor på Åland.
Ltl Igge Holmberg, replik

Det innebär alltså att de 20 flyktingar som just har kommit och bor på
Åland är ålänningar.
Ltl Stefan Toivonen, replik

Fru talman! Ja, de bor på Åland.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Igge Holmberg

Tack, fru talman! Jag är på det stora hela är nöjd med grundavdragsdelen.
Jag skulle vilja tala lite om det nya donationsavdraget. Det öppnar upp för
en väg jag inte är säker på att alla vill gå i det här samhället. Just nu är avdraget begränsat till att främja konst och vetenskap vid offentliga universitet och
högskolor.
Men ser vi längre västerut, till USA, så är donationer avdragsgilla för alla
sorters välgörenhetsorsaker. Man kan t o m donera förra årets skor till hemlösa och göra avdrag för att köpa senaste modellen åt sig själv.
Varför behöver då offentliga universitet och högskolor välgörenhet? Det
handlar om prioriteringar i samhällets ekonomi.
Offentliga institutioner är något som staten ska ta hand om. Det borde vara
en hederssak för regeringen att se till att vår utbildning har de resurser de
behöver.
Jag kommer inte att gå emot det här förslaget, det kommer att gå igenom
vilket som. Men det här är en början på en högerpolitik av lägsta nivå.
Det man vill öppna upp för är ett samhälle där välgörenhet, inte de offentliga institutionerna, bestämmer vad som får stöd för att finnas.
I förlängningen, igen om man ser till USA, så kommer vi i en situation där
rika bestämmer vem som får forska och vad de får forska i.
Jag anser inte att välgörenhet har en plats i ett nordiskt välfärdssamhälle.
Istället för att göra välgörenhet till en del av de offentliga finanserna kunde
man med fördel se till att alla är med i samhällsbygget. Det är bättre att höja
skatter för de rikaste i landet än att göra universiteten till tiggare.
Man kunde med fördel se över hur man kommer åt skatteflyktingar. Det
finns en hel del nu pensionerade direktörer som har aviserat att de ska flytta
till Portugal för att inte behöva betala skatt här i Finland. Man borde söka
upp dem.
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Jag ser skattesmitning som ett mångdubbelt större problem än bidragsfusk, men också ett problem som inte utmålas på samma sätt. Problemet är
inte att det saknas pengar i samhället, problemet är att de inte fördelas lika
jämlikt som förr.
Denna lagändring, även om den slår mot kommunerna, är inte en ordentlig
lösning på problemet, den är bara en förlängning av problemen. Tack.
Talmannen
Jag förstår att ni är väldigt debattglada så här på en måndag. Alla ska försöka hålla sig
till ärendet, vilket ltl Igge Holmberg tyvärr inte heller gjorde till alla delar. Jag ber att ni
alla är uppmärksamma på det.
Ltl Bert Häggblom, replik

Tack, fru talman! Jag vill fråga ltl Igge Holmberg, är det så att socialdemokraterna, som sitter i den här regeringen och har kommit med det
här förslaget till lagtinget, inte står bakom det här förslaget?
Ltl Igge Holmberg, replik

Tack, fru talman! Som ni hörde så föreslog både ltl Sara Kemetter att
förslaget ska gå igenom och jag sade att jag inte tänker gå emot förslaget. Vi står bakom det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, fru talman! Hörde jag verkligen rätt att ltl Holmberg i sitt anförande sade att välgörenhet inte hör hemma i ett nordiskt välfärdssamhälle? Kan han i så fall utveckla det, om jag hörde det?
Ltl Igge Holmberg, replik

Tack, fru talman! Visst, det är en principiell diskussion om hurdant
samhälle vi vill ha. Jag anser att i ett nordiskt välfärdssamhälle ska folk
inte behöva gå till matbanken. Så länge matbanken finns och den fortfarande behövs så gör de ett underbart arbete. Men i ett nordiskt välfärdssamhälle ska matbanken inte behöva finnas. I det nordiska välfärdssamhället lever man efter principen att man ger det man kan till samhället och man får det man behöver. Än så länge har vi inte riktigt kommit till den nivån. Det var bättre tidigare innan grejen med nyliberalerna
kom. Inkomstklyftorna har ökat. Det är inte så att pengarna i samhället
har minskat, utan de fördelas så mycket mer ojämlikt numera.
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag vet inte riktigt om jag delar den uppfattningen. Ålänningarna överlag brukar vara ganska duktiga på att donera när vi har olika krissituationer ute i världen. Nu har vi flyktingkrisen där vi ser ett enormt engagemang. I många sammanhang har ålänningarna visat sig vara mycket
generösa och visar på det sättet internationell solidaritet, vilket ltl
Holmberg ofta lyfter fram i andra sammanhang.
Men att påstå att välgörenhet inte skulle höra hemma i ett nordiskt
välfärdssamhälle vill jag starkt ta avstånd ifrån. Jag menar tvärtom, det
här förslaget, att t.ex. stöda högskolor och universitet som beräknas till
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en kostnad på 5 000 euro, kommer knappast att rubba den nordiska välfärdsmodellen här på Åland. Det är snarare ett sätt att uppmuntra människor att stärka den nordiska välfärden genom att stärka våra högskolor och universitet.
Jag drar tydligen lite andra slutsatser utifrån det här lagförslaget än
vad ltl Holmberg gör.
Ltl Igge Holmberg, replik

Tack, fru talman! Nej, jag har ingenting emot donationer och välgörenhet. Men varför ska de vara avdragsgilla? Vill man donera saker till skolor och vill man donera saker till utländska organisationer, varsågod!
Varför ska man samtidigt ta bort pengar ur det gemensamma offentliga?
Det är den biten som jag är emot.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl John Holmberg, replik

Fru talman! Ltl Holmberg, vi pratar idag om hur viktigt det är att våra
utbildningar samverkar med speciellt vårt näringsliv. Vad är alternativet
till att dra in eller försämra en utbildning? Är inte donation en möjlighet
att kunna bevara det man vill men ändå hålla en utbildning på en hög
nivå som fungerar i vårt samhälle?
Ltl Igge Holmberg, replik

Tack, fru talman! I den bästa av världar; ja. Men vi har redan sett hur
det går om det dras till förlängning och det är jag rädd för.
Har man en forskning som baserar sig på stamcellsundersökningar så
kanske man inte får medel för den och då kan man heller inte lita på att
man får donationer för den forskningen. Då försvinner den forskningen
ur det hela.
Istället ska man ha generösa bidrag från staten som ser till att all
forskning som samhället säger sig behöva ska få de resurser den behöver. Det är den vägen som jag vill gå.
Ltl John Holmberg, replik

Fru talman! Ltl Holmberg, det är just de där statliga generösa bidragen
som kanske inte alltid finns eller så måste de bidragen fördelas på
någonting annat utanför skolvärlden. Jag ser inte ett motsatsförhållande
till att en skola får en privat donation. Tvärtom, det gör att samhället
upprätthåller så pass mycket mera.
Ltl Igge Holmberg, replik

I min diskussion tidigare sade jag att man istället skulle se till att få fast
alla skattesmitare, då finns det pengar i de offentliga resurserna.
Men ja, man kan tänka sig att det kommer extra pengar genom donationer, det är inte några problem. Men varför ska de pengarna fortfarande vara avdragsgilla? Det är den biten som jag inte riktigt förstår.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Harry Jansson, replik

Tack, talman! Ja, bästa ltl Igge Holmberg, vilket samhällsskick föredrar
egentligen ledamoten? Den frågan har vi alla ställt oss med tanke på ledamotens agerande i olika sammanhang. Är det faktiskt som så att ledamoten på fullaste allvar ser att det här är ett hot mot universitetens
och högskolornas autonomi? Missförstår inte ledamoten universitetens
och högskolornas mycket starka grundlagsfästa ställning i dagens Finland och sammanblandar med den fria kapitalism som styr dagens USA?
Bästa ledamoten, är det inte så att det här är en donation som syftar
till att t.o.m. rädda forskningen inom universitetsvärlden i ett läge där
Finland helt enkelt har levt över sina tillgångar alltför länge? Är det här
faktiskt ett hot mot den fria forskningen?
Ltl Igge Holmberg, replik

Att Finland skulle ha levt över sina tillgångar och att det på något sätt
skulle räddas av donationer som är avdragsgilla, det ser jag inte. Finland
har gott om pengar, det är bara frågan om i vilka fickor de hamnar.
Detta är det som man borde se över.
Ltl Harry Jansson, replik

Ja, men bästa ledamoten, nu har vi igen en sidofråga; hur ser man till att
kapital i dagens Finland beskattas där det hör hemma? Ledamoten
nämnde plötsligt Portugal och går in på ett område där man inte har
dubbelbeskattningsavtal. Man kan ju inte blanda päron och äpplen.
Som lagstiftare måste vi alltid se till syftet med en lagframställning.
Här är syftet att de privata som vill gynna forskning ska kunna göra en
insats. Jag tycker inte att man kan se det som ett hot för den fria forskningen, särskild inte i ljuset av hur skyddad man är via både grundlag
och annan lagstiftning. Nog är ju detta en tillgång för den fria forskningen.
Som jag sade i en tidigare replik så är det nog lite bekymmersamt om
det här är ett donationsavdrag som inte kunde komma den åländska
högskolan till del. Det tycker jag skulle vara synd med tanke på att bland
annat rederisidan kan ha ett visst behov av att stimulera en viss forskningsgren.
Ltl Igge Holmberg, replik

Som jag sade tidigare; jag har inga problem med att folk donerar pengar.
Jag ser bara inte vitsen med att det samtidigt ska vara avdragsgillt. Varför inte låta människor vara filantroper om de vill det, utan att ta pengar
från den gemensamma kassan?
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Minister Johan Ehn

Talman! Jag valde att inte ta repliker utan istället i ett anförande försöka ge
svar på några de frågorna som har kommit upp. Det är åtminstone lite lättare
för mig att få prata till punkt.
När det gäller ltl Holmbergs fråga om hur kommunerna har varit involverade, så är det helt korrekt att själva förslaget inte har varit utskickat på remiss. Däremot har kommunerna nog varit medvetna om situationen som så299

dan. Landskapsregeringen gjorde för det första en bedömning att det var en
ganska liten förändring. För det andra så hade vi för inte så länge sedan ett
lagförslag som underlättade för kommunerna ganska rejält när vi övertog
driftsansvaret för skyddshemsverksamheten som långt överstiger de här
kostnaderna. Kostnadsneutraliteten torde vara uppfylld enligt landskapsregeringens bedömning utgående från det här. Annars delar jag fullt ut ltl Holmbergs syn på hur man ska agera. I det här fallet bedömde vi att det totalt inte
ska vara ett problem.
När det gäller ltl Igge Holmbergs farhågor och dramatiken kring avdraget
för högskolor och universitet så fanns det i lagstiftningen också mellan 20092012. Det togs sedan bort för en utvärdering för hur man kunde få det att
fungera på bästa möjliga sätt. I det här sammanhanget föreslår man också
förhöjda summor.
Jag ser inte att det rakt av finns en koppling till en förd utbildningspolitik.
Jag anser att detta är ett sätt att uppmuntra till att göra den här typen av donationer. Det blir en win-win situation i det här sammanhanget. Vi kan uppmuntra folk att föra in pengar till grundforskning och liknande saker. Om
samhället bara behöver betala en liten del av det så är det väl väldigt bra för
samhället?
Till sist en kommentar till ltl Toivonen, avdrag för andra organisationer är
säkert helt möjligt. Jag tror att det skulle vara viktigt att man i så fall väldigt
noggrant analyserar konsekvenserna av det hela och vilket utfall det blir. Om
man vill utvidga det här till annat är ju utbildning och vetenskap så bör man
också fundera på vad det i övrigt finns som man skulle vilja uppmuntra? Nu
torde det också vara möjligt att göra avdrag inom statsbeskattningen för olika
typer av donationer. Man ska komma ihåg att det här gäller nu helt och hållet
kommunalbeskattningen. Ska man göra den här typen av förändringar, som
ltl Toivonen föreslår, så ska man vara väldigt noggrann med att göra konsekvensanalyser.
Ltl Roger Höglund, replik

Tack, talman! Tack minister Johan Ehn. Jag blev lite orolig när vi diskuterade grundavdraget. Det slår mot kommunerna med ungefär 100 000
euro. Som en liten motprestation finns landskapets övertagande av
skyddshemmet och man väljer att kvittera kostnaderna. I det här fallet
kanske det går ganska jämnt ut. Det här förfarandet blir inte speciellt
transparent. Jag blir lite fundersam, jag skulle hellre se att man redovisar och tar det via landskapsandelssystemet både som plus- och minusposter.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Det går säkert att fördjupa sig mera i hur beredningen har
varit i det här ärendet. Den ansvariga ministern Roger Nordlund kan i
utskottet redogöra för hur diskussionerna har gått angående förslaget
till framställning. Jag delar fullt ut åsikten att det går att göra så här i
det här fallet. Om jag inte minns helt fel så låg utgifterna för skyddshemmet någonstans mellan 500 000 euro och 1 miljon. Detta kommer
max att kosta kommunerna 100 000 euro. Det är väl täckt.
Grundinställningen är att man alltid ska föra de här diskussionerna.
Som det står i framställningen så gjorde landskapsregeringen den be-
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dömningen den här gången och det torde också i andra typer av förhandlingar ha framförts till kommunerna vad som var på gång.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Axel Jonsson

Tack, fru talman! I grund och botten tycker vi från Ålands Framtid att det här
är ett välkommet lagförslag. Vi har under den föregående mandatperioden,
vid ett flertal tillfällen, försökt lyfta fram olika sätt att stärka den åländska
köpkraften. Det här är ett sätt genom att presentera en skattesänkning. Vi har
också resonerat i termer av att återinföra det Ålandsavdraget som vi hade tidigare. Det här är ett sätt att åtminstone komma lite till mötes och göra
någonting konkret. Vi tackar för den förändringen vad gäller grundavdraget.
Donationsavdraget till högskolor och universitet så med anledning av ltl
Igge Holmbergs kritik mot att det eventuellt kan försvaga välfärdsmodellen
som finansiär av högskolor och universitet så bör man också komma ihåg hur
det här avdraget fungerar. Det är ett avdrag från nettoförvärvsinkomsten. Det
betyder att den Mariehamnaren som förtjänar 40 000 euro i året betalar ungefär 8 000 euro i skatt. Om Mariehamnaren väljer att donera 10 000 euro
istället till Högskolan på Åland så kommer han inte att sluta betala skatt,
hans skratt kommer inte att minska med 8 000 euro, men hans nettoförvärvsinkomst kommer att minska med 10 000 euro. Det betyder att den här personen kommer att betala 3 637 euro lägre skatt. Totalt sett kommer den här
privatpersonen att bidra med 6 000 euro mera till välfärdsstaten, om man
räknar in Högskolan på Åland i det begreppet. Det betyder att det är ett sätt
för samhället att se till att vi också bidrar med en liten del till Högskolan på
Åland genom att vi kanaliserar en del av våra skattemedel dit, om en privatperson väljer att donera en del av sin inkomst till Högskolan på Åland. Om
man utnyttjar det här avdraget så kommer vi totalt sett att få ett större belopp
att röra oss med för att finansiera välfärden. Det kan vara värt att notera i
sammanhanget.
Någonting som jag har letat efter är huruvida kommunerna kommer att
kompenseras för detta. Vi har en lag där vi tar upp olika avdrag som vi inför
från lagtingets sida och i vilken mån kommunerna sedan kompenseras. Jag
hittar inte någon information om det. Jag utgår därför från att kommunerna
inte kommer att kompenseras för donationsavdraget, vilket jag tycker att utskottet kan diskutera. Är det verkligen kommunernas uppgift att finansiera
högskoleverksamheten på Åland? Jag ställer mig tveksam till det. Borde man
inte titta på att även lägga till det här avdraget till listan som de åländska
kommunerna kompenseras för vid uteblivna skatteinkomster? Även om det
kanske handlar om små belopp så borde vi rent principiellt inte ålägga kommunerna det ansvaret. Det ansvaret borde vi ta eftersom vi styr innehåller i
verksamheten i hög utsträckning. Vi ska inte låta kommunerna betala för den
verksamheten, det ska vi göra själva. Jag vill gärna se ett resonemang om det
från finans- och näringsutskottet.
Det vore också intressant att få en bättre uppskattning av de ekonomiska
verkningarna av donationsavdraget. Finans- och näringsutskottet kunde begära uppgifter angående hur det här avdraget har använts tidigare under perioden 2009-2012, istället för att göra någon slags bedömning om ålänning-
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arnas donationsvilja rakt av i förhållande till de uppskattade verkningarna
från finsk sida. Det kan finnas vissa skillnader där. Om finans- och näringsutskottet begär in uppgifterna från skatteverket så vore det ett enkelt sätt att få
en bättre bild vad det här avdraget kan handla om. Då kan vi veta lite bättre
vad vi lagstiftar om här i lagtinget. Tack, fru talman.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Gällande donationsavdraget så gjorde landskapsregeringen
den bedömningen att det är runt 5 000 euro. Som ltl Jonsson var inne
på så kan det visserligen finnas en variation i det åländska samhället.
Sannolikheten för att variationen ska vara så stor att det skulle bli ett
väldigt högt belopp är inte särskilt stor. Den här typen av åtgärder ser
man också över i samband med att man med jämna mellanrum konstaterar hur landskapsandelssystemet ska se ut. När det handlar om 5 000
euro så tror jag inte att det påverkar förhållandet mellan landskapet och
kommunerna.
Men principiellt så delar jag ltl Jonssons inställning, vilket flera andra
har varit inne på, att det här normalt sett ska föregås av förhandlingar.
När man ser helheten och när man också vet vad som har hänt i övrigt
under det här senaste året så fanns det en möjlighet att göra det den här
vägen.
Ltl Axel Jonsson, replik

Det är förstås sant. Det är klart att man även kunde ha fört in det i förhandlingen, men jag ville mera lyfta om det är kommunerna som ska finansiera Högskolan på Åland. Jag tycker att det är en roll som vi ska ta.
Jag är tveksam till att vi ska börja blanda in kommunerna i den finansieringen, vilket man gör i och med det här avdraget som man kan få i
kommunalskatten utan att det kompenseras.
Man kan ytterligare ställa sig frågan om det verkligen kommer att få
ett utfall på 5 000 euro. Är det en motiverad åtgärd från vår sida? Alla
små avdrag bidrar till att komplicera skattesystemet. Om det sist och
slutligen leder till ökade bidrag till t.ex. högskolan Åland på 5 000 euro
så är väl frågan om det verkligen är det som vi ska lägga vårt krut på här
framöver, att utveckla den typen av system? Vi kanske kan hitta smartare lösningar att uppnå våra politiska mål.
Minister Johan Ehn, replik

Det handlar inte om 5 000 euro till högskolan utan det är en kostnad av
avdraget som sådant. Det är betydligt större summa som ltl Jonsson redan var inne på här tidigare i sitt anförande.
Man kan konstatera att det skulle vara enklare när man håller ihop
det. Nu har vi att bolla med en förändring eftersom vi tog bort uppgifter
i ett tidigare skede under det senaste året från kommunerna, och det ska
också användas i de här sammanhangen. Grunden för relationen mellan
landskapet och kommunerna är kostnadsneutralitet. Om man höjer
vissa saker så kan man kompensera det genom att ta bort annat. Så har
principen varit. Trots att det här avdraget kommer på kommunerna så
har man ändå på annat håll fått en kompensation för det.
För att få tydlighet och transparens i det hela så delar jag helt och hållet synen på att kunna föra diskussioner direkt med kommunerna. Men
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den här gången valde landskapsregeringen att göra så här. Jag tycker
inte heller att det finns någonting som talar emot att utskottet tillsammans med finansministern kan fördjupa sig i de här frågorna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Jag uppfattade att ltl Jonssons blandar ihop konceptet. Det är grundavdraget som kostar cirka 100 000 euro och som inte
kompenseras. Det är den verkliga summan.
När det gäller donationer så tror jag precis som landskapsregeringen
har analyserat att det inte är frågan om stora summor. Om man har ärvt
något och eventuellt väljer att donera men då påverkar det väl mera
arvsskatten än den här lagstiftningen.
När det gäller grundavdraget på 100 000 euro så om vi har den situationen att beskattningsrätten är på kommunerna och landskapets ekonomi är snäv, vilket Ålands Framtid har lyft fram senast i budgetdebatten att vi måste hitta större sparåtgärder, så tycker jag att det är lite
dubbelsidigt att nu säga att det ska kompenseras ytterligare. Var ska de
pengarna hittas? Om kommunerna har svårigheter så måste de höja
skatterna.
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag blandar inte alls ihop de två avdragen. Jag motsätter mig att vi inför
ett avdrag för att vi vill stöda högskolor och universitet i hela EU, vilket
de facto det här avdraget innebär. Avdraget gäller inte bara den
åländska högskolan, det gäller till ett folkligt universitet inom hela EU
och samtidigt skickar vi notan för det avdrag som vi inför till kommunerna. Högskolor och universitet tar vi här i lagtinget annars ansvar för.
Det är själva principen som jag ställer mig lite frågande till. Är det verkligen så här som vi ska göra? Det handlar om småpengar i det här sammanhanget, men samtidigt ingår det i en helhet för hur vi satsar på
forskning och utbildning på högskolenivå.
Vi har en lagstiftning där vi kompenserar kommunerna för avdragen
som vi hittar på i lagtingets då kunde vi också vara så schyssta mot
kommunerna att vi kompensera dem för det inkomstbortfall det leder
till, särskilt när det är en verksamhet som inte ligger på kommunernas
områden.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Ledamoten för ett intressant resonemang. Är det inte
just med skatteavdrag som man ska gynna förmögna människor att
stöda verksamheter enligt ledamotens politiska inställning? Är inte det
en ren och skär högerpolitik?
Ltl Axel Jonsson, replik

Det är klart att det ökar individens frihet att välja vart de intjänade slantarna ska gå. Väljer man att stöda Högskolan på Åland så tycker jag att
det är ett lovvärt syfte, även andra universitet kan jag tänka mig.
Samtidigt ställer jag mig frågande till om det verkligen är kommunerna som ska betala för det när det inte ligger på deras bord? Jag tycker att
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förslaget som så är lovvärt, men jag tycker inte vi ska skicka notan till
kommunerna för de politiska ambitionerna vi har här i lagtinget när det
de facto inte handlar om kommunalpolitik.
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.
Plenum slutar
Nästa plenum hålls 25.11.2015 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 28 ledamöter närvarande.
Lagtingsledamoten Jörgen Pettersson anmäler om ledighet från dagens plenum på
grund av privata angelägenheter. Antecknas.
Föredras
1

Val av lantråd enligt arbetsordningens 105 §
D 1/2015-2016
Vid plenum den 23 november 2015 har talmannen i enlighet med lagtingsordningens 24
§ föreslagit att lagtinget väljer lagtingsledamoten Katrin Sjögren till lantråd. Förslaget
har enligt arbetsordningens 105 § bordlagts till dagens plenum.
Enligt arbetsordningens 105 § ska den som föreslås till lantråd ha lämnat in sitt samtycke innan ärendet föredras för lagtinget. Lagtingsledamoten Katrin Sjögren har den
25 november 2015 lämnat in sitt skriftliga samtycke.
Lagtinget har nu att genom öppen omröstning ta ställning till talmannens förslag. Omröstningen får enligt 90 § arbetsordningen inte föregås av annan diskussion än om kandidatens valbarhet och valets laglighet i övrigt. Begärs ordet? Ingen begär ordet.
Omröstningspropositionen ställs så att de ledamöter som godkänner talmannens förslag till lantråd röstar ja, medan de ledamöter som inte godkänner förslaget röstar nej.
Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
I lagtingsordningens 24 § stadgas att om lantrådskandidaten vid en öppen omröstning i
lagtinget har fått mer än hälften av de avgivna rösterna, väljs han eller hon till lantråd.
Omröstning verkställs efter upprop.
Jag ber lagtingsledamöterna Sara Kemetter och Roger Höglund att biträda vid omröstningen.
Upprop.
Vid omröstningen har avgetts 18 ja-röster, 5 nej-röster, 5 lagtingsledamöter har avstått
från att rösta och 2 lagtingsledamöter är frånvarande.
Lagtinget har alltså valt lagtingsledamoten Katrin Sjögren till lantråd. I protokollet
kommer det att antecknas hur var och en har röstat.
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Övriga medlemmar i landskapsregeringen kommer enligt lagtingsordningen 24 § att
utnämns av talmannen i enlighet med ett förslag av lantrådet Katrin Sjögren.
Andra behandling
2

Kosmetiska produkter
Social- och miljöutskottets betänkande SMU 1/2015-2016
Landskapsregeringens lagförslag LF 1/2015-2016
I andra behandlingen kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid
den första behandlingen eller förkasta förslaget.
Först tillåts diskussion och efter det föreläggs lagförslaget för antagande.
Diskussion. Ingen diskussion.
Lagförslaget föreläggs för antagande i andra behandling. Begärs ordet?
Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är
avslutad.
Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion.
Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.
Ärendet är slutbehandlat.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 27.11.2015 klockan 09.30. Plenum är avslutat.
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Talmannen
Plenum börjar.
Ålands lagting har den 25 november 2015 valt lagtingsledamoten Katrin Sjögren till
lantråd. Med hänvisning till 24 § 4 mom. i lagtingsordningen beslöt talman Gun-Mari
Lindholm samma dag att följande personer i enlighet med lantrådets förslag utnämns
till medlemmar i landskapsregeringen:
Till vicelantråd och minister med ansvar för näringsavdelningen förutom sjöfartsfrågorna, från social- och miljöavdelningen miljöfrågorna samt från infrastrukturavdelningen energifrågorna utnämnde talmannen lagtingsledamoten Camilla Gunell.
Till minister med ansvar för finansavdelningen samt från näringsavdelningen sjöfartsfrågorna utnämnde talmannen lagtingsledamoten Mats Perämaa.
Till minister med ansvar för regeringskansliet, förutom de ärenden som påförts lantrådet, samt från infrastrukturavdelningen bostadsfrågor utnämnde talmannen lagtingsledamoten Nina Fellman.
Till minister med ansvar för utbildnings- och kulturavdelningen samt från finansavdelningen IT-frågorna utnämnde talmannen lagtingsledamoten Tony Asumaa.
Till minister med ansvar för infrastrukturavdelningen, förutom energi- och bostadsfrågor samt från kansliavdelningen public service-frågorna utnämnde talmannen lagtingsledamoten Mika Nordberg.
Till minister med ansvar för social- och miljöavdelningen, social- och hälsovårdsfrågorna samt Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet utnämnde talmannen lagtingsledamoten Wille Valve. Antecknas.
Enligt valresultatet för lagtingsvalet den 18 oktober 2015 har ledamöterna Carina Aaltonen, Johan Ehn, Roger Nordlund och Veronica Thörnroos erhållit varsitt mandat i
lagtinget. På grund av bestämmelserna i 7 § 2 mom. i lagtingsordningen har de emellertid frånträtt sina uppdrag som ledamöter av lagtinget under den tid de innehaft uppdrag som ministrar i landskapsregeringen. Eftersom deras mandat i landskapsregeringen nu har upphört till följd av att en ny landskapsregering har tillsatts är de berättigade
att inta sina platser i lagtinget och har enligt arbetsordningens 2 § för talmannen uppvisat av centralnämnden för lagtingsval utfärdade fullmakter som i behörig ordning
granskats av lagtingsdirektören. Samtidigt upphör uppdraget som ersättare i lagtinget
för tidigare ledamöterna Tage Eriksson och Roger Höglund. Antecknas.
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Lagtingsledamoten Katrin Sjögren har den 25 november 2015 valts till lantråd och lagtingsledamöterna Tony Asumaa, Nina Fellman, Mika Nordberg och Mats Perämaa har
samma dag tillträtt sina uppdrag som ledamöter i landskapsregeringen. Enligt 7 § i lagtingsordningen ska dessa därför frånträda sina uppdrag som ledamöter i lagtinget för
den tid som uppdraget i landskapsregeringen varar. Under denna tid inträder ersättare i
ledamöternas ställe. I enlighet med 2 § i arbetsordningen har därför landskapsåklagaren Roger Eriksson, företagaren Mikael Staffas och barnmorskan Pernilla Söderlund för
talmannen uppvisat av centralnämnden för lagtingsval utfärdade och i behörig ordning
granskade fullmakter för dem att inträda som ersättare i lagtinget.
Lagtingsledamoten Petri Carlsson som tidigare innehaft ersättaruppdrag för ledamoten
Johan Ehn fortsätter som ersättare för ledamot Wille Valve, lagtingsledamoten Annette
Holmberg-Jansson som tidigare innehaft ersättaruppdrag för ledamoten Wille Valve
fortsätter som ersättare för ledamoten Mika Nordberg och ledamoten Tony Wikström
som tidigare innehaft ersättaruppdrag för ledamoten Carina Aaltonen fortsätter som ersättare för lagtingsledamoten Nina Fellman. Antecknas.
Jag ber att få hälsa lagtingsledamöterna Carina Aaltonen, Johan Ehn, Roger Eriksson,
Roger Nordlund, Mikael Staffas, Pernilla Söderlund och Veronica Thörnroos välkomna
till lagtinget och ber dem att inta sina platser i plenisalen.
Närvaroregistrering.
Upprop. 26 ledamöter närvarande.
Lagtingsledamoten Göte Winé anmäler om frånvaro från dagens plenum på grund av
deltagande i Svenska Finlands Folktings social- och hälsopolitiska utskott.
Lagtingsledamoten Jörgen Pettersson anhåller om ledighet på grund av privata angelägenheter. Antecknas.
Meddelande
Meddelas att fyllnadsval till följd av förändringarna i lagtinget kommer att hållas vid
plenum den 30 november 2015 och att kandidatlistor ska inlämnas till lagtingets kansli
senast idag klockan 15.00 för valen som är följande:
-

Val av två ordinarie medlemmar och en ersättare i lag- och kulturutskottet

-

Val av en ordinarie medlemmar och tre ersättare till finans- och näringsutskottet

-

Val av två ordinarie medlemmar och en ersättare i social- och miljöutskottet

-

Val av en ordinarie medlem i kanslikommissionen

-

Val av en ordinarie medlem i justeringsutskottet

-

Val av en ordinarie medlem samt två ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden

-

Val av en ordinarie medlem i Nordiska rådet

Alla val avser valperioden 2015-2019 förutom valet av medlemmen i Nordiska rådet
som avser lagtingsåret 2015-2016. Antecknas.
För kännedom
1

Regeringsprogram enligt lagtingsordningens 25 §
Landskapsregeringens meddelande M 1/2015-2016
Ärendet upptas till behandling vid plenum 30.11.2015.

2

308

Förlängning av bostadssparpremiesystemet
Landskapsregeringens lagförslag LF 4/2015-2016

Ärendet upptas för remiss behandling vid plenum 2.12.2015.
Plenum slutar
Nästa plenum hålls 30.11.2015 klockan 13.00. Plenum är avslutat.

309

Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL
M W-A

Plenum den 30 november 2015 kl. 13.00
Plenum börjar .............................................................................................................................................................. 311
Meddelande.................................................................................................................................................................. 311
Föredras ....................................................................................................................................................................... 312

1

Fyllnadsval av två ordinarie medlemmar och en ersättare i lag- och kulturutskottet för
återstoden av mandatperioden 2015-2019
V 9/2015-2016

Föredras ....................................................................................................................................................................... 312

2

Fyllnadsval av en ordinarie medlem och tre ersättare i finans- och näringsutskottet för
återstoden av mandatperioden 2015-2019
V 10/2015-2016

Föredras ....................................................................................................................................................................... 312

3

Fyllnadsval av två ordinarie medlemmar och en ersättare i social- och miljöutskottet för
återstoden av mandatperioden 2015-2019
V 11/2015-2016

Föredras ....................................................................................................................................................................... 312

4

Fyllnadsval av en ordinarie medlem i justeringsutskottet för återstoden av mandatperioden
2015-2019
V 12/2015-2016

Föredras ....................................................................................................................................................................... 313

5

Fyllnadsval av en ordinarie medlem och två ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden för
återstoden av mandatperioden 2015-2019
V 13/2015-2016

Föredras ....................................................................................................................................................................... 313

6

Fyllnadsval av en ordinarie medlem i kanslikommissionen för återstoden av mandatperioden
2015-2019
V 14/2015-2016

Föredras ....................................................................................................................................................................... 313

7

Fyllnadsval av en ordinarie medlem i Nordiska rådet för återstoden av arbetsåret 2015-2016
V 15/2015-2016

Föredras ....................................................................................................................................................................... 313

8

Regeringsprogram enligt lagtingsordningens 25 §
Landskapsregeringens meddelande M 1/2015-2016

För kännedom .............................................................................................................................................................. 378

9

Talman Gun-Mari Lindholms anhållan om befrielse från uppdraget som talman
Talmanskonferensens framställning TMK 1/2015-2016
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 30 ledamöter närvarande.
Meddelande
Talmanskonferensen konstaterar att vi sannolikt inte kommer att ha ärenden nästa
vecka. Måndagen den 7 december och sannolikt även onsdagen den 9 december kommer det inte att hållas plenum.
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Föredras
1

Fyllnadsval av två ordinarie medlemmar och en ersättare i lag- och kulturutskottet för
återstoden av mandatperioden 2015-2019
V 9/2015-2016
Endast en kandidatlista har inom föreskriven tid och i behörig ordning lämnats in till
kansliet. Listan upptar som ordinarie medlemmar i lag- och kulturutskottet lagtingsledamöterna Roger Eriksson och Mikael Staffas och som ersättare talman Gun-Mari
Lindholm.
Enligt 90 § i arbetsordningen tillåts diskussion endast om kandidaternas valbarhet och
valets laglighet i övrigt. Diskussion? Ingen diskussion.
Eftersom endast en kandidatlista lämnats in verkställs enligt 100 § i arbetsordningen
ingen särskild valförrättning. Lagtingsledamöterna Roger Eriksson och Mikael Staffas
förklaras därför valda till ordinarie medlemmar i lag- och kulturutskottet och talman
Gun-Mari Lindholm som ersättare i lag- och kulturutskottet för återstoden av innevarande valperiod. Antecknas.

Föredras
2

Fyllnadsval av en ordinarie medlem och tre ersättare i finans- och näringsutskottet för
återstoden av mandatperioden 2015-2019
V 10/2015-2016
Även här har endast en kandidatlista lämnats in inom föreskriven tid och i behörig ordning varför inget val förrättas. Begärs ordet gällande kandidaternas valbarhet och valets
laglighet i övrigt? Ingen begär ordet.
Lagtingsledamot Veronica Thörnroos förklaras därför vald till ordinarie medlem i finans- och näringsutskottet och talman Gun-Mari Lindholm samt lagtingsledamöterna
Roger Nordlund och Mikael Staffas förklaras valda som ersättare i utskottet för återstoden av innevarande valperiod. Antecknas.

Föredras
3

Fyllnadsval av två ordinarie medlemmar och en ersättare i social- och miljöutskottet
för återstoden av mandatperioden 2015-2019
V 11/2015-2016
Även här har endast en kandidatlista lämnats in inom föreskriven tid och i behörig ordning varför inget val förrättas. Begärs ordet gällande kandidaternas valbarhet och valets
laglighet i övrigt? Ingen begär ordet.
Lagtingsledamöterna Carina Aaltonen och Pernilla Söderlund förklaras därför valda till
ordinarie medlemmar i social- och miljöutskottet och talman Gun-Mari Lindholm förklaras vald som ersättare i utskottet för återstoden av innevarande valperiod. Antecknas.

Föredras
4

Fyllnadsval av en ordinarie medlem i justeringsutskottet för återstoden av mandatperioden 2015-2019
V 12/2015-2016
Även här har endast en kandidatlista lämnats in inom föreskriven tid och i behörig ordning varför inget val förrättas. Begärs ordet gällande kandidaternas valbarhet och valets
laglighet i övrigt? Ingen begär ordet.
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Lagtingsledamot Veronica Thörnroos förklaras därför vald till ordinarie medlem i justeringsutskottet för återstoden av innevarande valperiod. Antecknas.
Föredras
5

Fyllnadsval av en ordinarie medlem och två ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden
för återstoden av mandatperioden 2015-2019
V 13/2015-2016
Även här har endast en kandidatlista lämnats in inom föreskriven tid och i behörig ordning varför inget val förrättas. Begärs ordet gällande kandidaternas valbarhet och valets
laglighet i övrigt? Ingen begär ordet.
Lagtingsledamot Roger Nordlund förklaras därför vald till ordinarie medlem i självstyrelsepolitiska nämnden och talman Gun-Mari Lindholm samt lagtingsledamoten Carina
Aaltonen förklaras valda som ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden för återstoden
av innevarande valperiod. Antecknas.

Föredras
6

Fyllnadsval av en ordinarie medlem i kanslikommissionen för återstoden av mandatperioden 2015-2019
V 14/2015-2016
Även här har endast en kandidatlista lämnats in inom föreskriven tid och i behörig ordning varför inget val förrättas. Begärs ordet gällande kandidaternas valbarhet och valets
laglighet i övrigt? Ingen begär ordet.
Lagtingsledamot Carina Aaltonen förklaras därför vald till ordinarie medlem i kanslikommissionen för återstoden av innevarande valperiod. Antecknas.

Föredras
7

Fyllnadsval av en ordinarie medlem i Nordiska rådet för återstoden av arbetsåret 20152016
V 15/2015-2016
Även här har endast en kandidatlista lämnats in inom föreskriven tid och i behörig ordning varför inget val förrättas. Begärs ordet gällande kandidaternas valbarhet och valets
laglighet i övrigt? Ingen begär ordet.
Lagtingsledamot Mikael Staffas förklaras därför vald till ordinarie medlem i
Nordiska rådet för återstoden av lagtingsåret 2015-2016. Antecknas.

Föredras
8

Regeringsprogram enligt lagtingsordningens 25 §
Landskapsregeringens meddelande M 1/2015-2016
Enligt lagtingsordningens 25 § ska lagtingets behandling av meddelandet avslutas med
en omröstning vid vilken det för godkännande av regeringens program krävs mer än
hälften av de avgivna rösterna.
Diskussion.
Lantrådet Katrin Sjögren

Talman! Åland är en del av världen. Våra utmaningar och ansträngningar,
fördelningar av politiska platser och regeringsbildning blir bagatellartade i
jämförelse med terrorhot, militär upptrappning i Östersjön, klimathot och
flyktingströmmar som utvecklats till stora folkvandringar. På nätet, i läsplattan, tidningen eller TV:n blir vi beklämda åskådare till umbäranden och li313

danden i realtid. Oro och rädsla gör att förenklade sanningar tar mark, krav
på högre murar och en demoniserande uppdelning i vi och dem, dem och vi.
Ska detta aldrig ta slut, blir det bara värre?
Världens mest omfattande medborgarundersökning, World Values Survey
visar klart och tydligt, och det är viktigt att veta, att parallellt med allt elände
pågår en oändligt mycket långsammare process bland alla oss människor på
jorden. Sakta, sakta men obändigt, trots periodvisa bakslag, leder det oss mot
det som kan sammanfattas med de två orden fred och frihet.
Det kan vara förmätet att jämföra men det som driver en familj att fly,
från fattigdom, krig och våld är samma mekanismer som att skriva ett regeringsprogram på Åland, nämligen att skapa en ljus och hållbar framtid för
våra barn och ungdomar med en stabil, grönare ekonomi, inga stora skulder i
arv, ett robust utbildningssystem, en modern socialvårdslagstiftning och ett
välmående näringsliv.
Talman! Havet och det maritima kulturarvet är alltid närvarande på Åland
och ett regeringsprogram kan liknas vid ett sjökort. Målet är klart, vad vi ska
ro i hamn under de fyra kommande åren är ett något modernare och hållbarare Åland. Men likt forna tiders sjöfarare ger vi oss av utan att sjökortet är
fullständigt, vi vet inte var det finns grynnor och rev, när storm nalkas och
var det finns starka och oberäkneliga strömmar. Vid varje avdelning inom
landskapsförvaltningen finns ett gediget arbete som ska göras och de nyblivna ministrarna kommer att fungera som lotsar och jag själv som kapten.
Det bärande tema för regeringsprogrammet är ett hållbart Åland. Det är en
kraftsamling för framtiden på flera centrala områden.
Landskapsregeringen verkar för en hållbar självstyrelse. Den pågående
självstyrelselagsrevisionen beräknas bli klar under mandatperioden. Den
kräver både resurser, djup kunskap och tålamod. Landskapsregeringen
kommer att koordinera sina insatser med regeringen i Helsingfors för att säkerställa en smidig och säker övergång till det system som föreslås i kommitténs slutbetänkande.
Jordförvärvs- och näringsrättslagstiftningen ska moderniseras med målsättningen att underlätta utveckling, nyetableringar och inflyttning. En
parlamentarisk referensgrupp ska följa det arbetet.
Vallagstiftningen kommer att reformeras. Där är också en parlamentarisk
kommitté i slutskede av sitt arbete. Meningen är inte att föregå det arbetet
men landskapsregeringen vill se på möjligheten att 16-åringar får rösträtt i
kommunalval. Finns inga hinder kunde det prövas redan till nästa val. Samtidigt möjliggörs e-röstning för ålänningar bosatta utanför landskapet med
målet att val kan göras elektroniskt av hela den röstberättigade befolkningen
så småningom.
Är man liten måste man vara smart, för vårt lilla örike är externa kontakter
livsnödvändiga, särskilt viktiga är relationerna till regering och riksdag i
Helsingfors. Relationerna och kontakterna till Sverige är sedan gammalt
djupa och goda. De utvecklas ständigt inom utbildningen, näringsliv, vår gemensamma omsorg om Östersjön och de alltid aktuella upphovsrättsliga frågorna.
Det nordiska samarbetet inom EU fördjupas, vilket är positivt och öppnar
nya möjligheter för Åland. Ålandsexemplet ska lyftas fram som internationell
freds- och konfliktlösningsmodell. Vår självstyrelse är en av de äldsta auto-
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nomierna i världen, en konfliktunge som förvandlades till en lyckad minoritetslösning.
Landskapsregeringens största tillgång är humankapitalet. Kronan i självstyrelsen är landskapsförvaltningen och den personal som är verksam där.
Lika viktigt som att modernisera och förnya självstyrelselagen är det att förvaltningen kan rekrytera och locka både stabil erfarenhet och ungdomlig
drivkraft och nyfikenhet. Det är en absolut avgörande framtidsfråga.
Vår förvaltning med egen lagstiftningsbehörighet, kontakter till Helsingfors, Bryssel, Stockholm och Köpenhamn borde vara en av de mest attraktiva
och dynamiska arbetsplatserna i landskapet. Förvaltningen borde kunna
locka hem den skara av unga, välutbildade ålänningar som blir allt fler. Landskapsregeringen vill stimulera intraprenörskap, drivkraft och initiativförmåga hos personalen, vara en arbetsplats, med flera karriärvägar, ett situationsanpassat, förändringsinriktat ledarskap med en sammanhållen och modern personalpolitik. Här vill vi göra en kraftsamling, en särskild satsning på
ledarskapet, en kompetenskartläggning samt ett personalstrategiskt program
kommer att tas fram.
Om förvaltningen är kronan i självstyrelsen är lagberedningen en av de
största och mest gnistrande juvelerna. Grunden för ett rättssamhälle och för
självstyrelses legitimitet är välfungerande lagar och en kvalitetssäkrad och
smidig lagstiftningsprocess. I vårt småskaliga samhälle behöver vi använda
all kompetens. Vi behöver en god dialog med ålänningarna, kommunerna,
näringslivet, tredje sektorn och fackföreningarna. Det rör sig om allt från att
ta fram lagstiftning och utvecklingsplaner till att föra en öppen och aktiv
samhällsdiskussion.
Talman! Ett hållbart Åland förutsätter jämställdhet, jämlikhet, tillgänglighet och bygger på alla människors lika värde och lika möjligheter att delta i
samhällsbygget. I praktisk politik innebär det att landskapsregeringen ska ha
ett medvetet genusperspektiv inom alla politik- och verksamhetsområden.
Alla kvinnor, män, flickor och pojkar ska känna sig trygga och säkra. I enlighet med Istanbulkonventionen bör arbetet mot våld i nära relationer vara
långsiktigt, strategiskt och målinriktat.
En del i ett jämställt samhälle är ekonomisk självständighet. Lika lön för
likvärdigt arbete är en av de stora kraftsamlingarna under den här mandatperioden.
Ett inkluderande samhälle förutsätter både fysik tillgänglighet och en bra
integration med aktiva, öppna medborgare, god språkundervisning och en
arbetsmarknad som öppnar för integration i ett tidigt skede. Den pågående
flyktingkatastrofen är ett globalt ansvar som Åland ska ta sin del av. Landskapsregeringen kommer att bistå Migrationsverket i mottagandet av flyktingar i nära samarbete med kommunerna, tredje sektorn och näringslivet.
Många ungdomar saknar idag rätt förutsättningar för att ta sig in på arbetsmarknaden. Landskapsregeringen vill göra en kraftsamling och undvika
och förebygga den marginalisering som skapas av arbetslöshet, av att inte ha
utbildning eller ordnade sociala förhållanden. Ett projekt startas med målsättningen att öka både samverkan och samordning som stöd för ungdomar,
ett ”Ungdomens Hus”, en form av praktisk ungdomsgaranti.
Talman! Ekonomin är ramen för hela det politiska fältet. En god offentlig
ekonomi är en grundförutsättning för stabilitet, för reformer och för en utveckling av självstyrelsen. Gamla strukturer innebär kostsam stagnation. Nu
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finns möjligheter och ett behov att ändra riktningen, att bygga en jämlik välfärd och service på ett mer kostnadseffektivt sätt. Stabila offentliga finanser
skapar utrymme och beredskap att möta kriser och lågkonjunkturer utan att
välfärden hotas. Landskapsregeringen bedömer att hållbarhetsgapet i landskapsekonomin är runt 20 miljoner.
En av de riktig stora kraftsamlingarna och utmaningarna den här mandatperioden blir ekonomin. Arbetet måste delas upp i delmål och en plan som
förverkligas över flera mandatperioder. En hållbar ekonomi förutsätter strukturella förändringar som inte bara sparar pengar utan också förbättrar möjligheterna till utveckling av det åländska näringslivet och arbetsmarknaden.
Landskapsregeringen har definierat följande delmål. För det första, trenden med ett växande negativt årsbidrag och resultat måste brytas. För det
andra, intäkterna ska täcka driftsutgifterna. För det tredje, årsbidraget ska
vara positivt och täcka avskrivningar. För det fjärde, en buffert för framtida
lågkonjunktur byggs upp.
Målsättningen är att under mandatperioden nå så långt att intäkterna
täcker driftsutgifterna. Landskapsregeringen kommer i en tilläggsbudget,
vårvintern 2016, att närmare beskriva arbetet för att uppnå dessa mål. Landskapsregeringen aviserar ytterligare ett batteri av åtgärder och avser vända på
varenda sten. Nämnas kan; avyttra fastigheter som inte krävs för långsiktiga
behov, investeringar som minskar driftsutgifterna kan genomföras med extern finansiering, till exempel genom offentligt privat samarbete eller i egen
regi genom lån, justering av avräkningsgrunden, en bedömning görs av vilka
landskapsverksamheter som kunde utföras, helt eller delvis, av privata bolag
eller av tredje sektorn, en transparent ekonomisk redovisning med väsentliga
nyckeltal, revideringen av ett nytt landskapsandelssystem slutförs där samarbete eller samgående stimuleras.
En hållbar ekonomi betyder också att sätta fokus på att öka intäkterna. Där
spelar näringslivet en avgörande roll. Goda villkor för företag och företagande
skapar tillväxt och flera jobb, vilket i sin tur säkrar den generella välfärden.
För en grön, cirkulär ekonomi och optimerade synergieffekter är näring,
miljö och energi ett sammanhållet politikområde för den här landskapsregeringen.
Också här finns en mängd olika åtgärder. Bilden av företagaren, entreprenören behöver breddas och särskilda satsningar görs på kvinnors, ungas och
seniorers företagande.
Skärgårdsnämndens insatser inriktas starkt på näringsliv och inflyttning,
t.ex. genom att ta in företagarrepresentanter i nämnden.
Landskapsregeringen betraktar turismen som en av Ålands basnäringar
och vill stödja branschen i dess utvecklande av destinationen. Destinationsmarknadsföring och -utveckling ska bedrivas med tydligare, klart uttalade
prioriteringar i turismstrategin
En kraftsamling görs beträffande ÅMHM:s verksamhet, som ett led i att
skapa en enklare vardag för åländska företagare och privatpersoner, en avbyråkratiseringsprocess.
Lantbruket och livsmedelsklustret är viktiga för sysselsättningen och det
öppna landskapet. Åland som matdestination utvecklas genom produkter av
hög kvalitet och förädling. Livsmedelsstrategin blir ett viktigt verktyg i sammanhanget. Samordnad stödhantering för jordbrukarna är en uttalad målsättning. Landskapsregeringen avser utveckla upphandlingsreglerna för att
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stöda det åländska livsmedelsklustrets nytänkande och satsningar på ekologisk produktion som en av kraftsamlingarna.
Ålänningarnas känsla för naturen och havet är stark och en viktig drivkraft
i att bevara naturvärden. Det stora kapital som Ålands unika natur erbjuder
ska därför bevaras och användas hållbart såväl på land som till havs. Den
ekologiska hållbarheten, kunskap om systemvillkor och ett långsiktigt miljöarbete där ekosystemtjänster och biologisk mångfald skyddas är en väsentlig
del att uppnå ekologisk hållbarhet. Miljölagstiftningen behöver moderniseras
inom områdena avfallshantering, djurskydd och naturvård. Tyngdpunkten i
miljöarbetet ligger på vattenvårdsarbete, på Östersjön på skydd av grundvattnet och dricksvattnet. En kraftsamling kring klimatet och energin görs.
Målsättningen är att göra Åland så fossilbränsle oberoende men också ringa
in utsatta områden som är speciellt känsliga för kilmatförändringar.
Talman! En hållbar regionalpolitik för landskapsregeringen är helheten
Åland och människorna som bor här det viktigaste. Det moderna Åland är en
fungerande helhet vad gäller skolor, omsorg, trafik, planering och service.
Framtidens Åland är en funktionell arbetsmarknad, med trygghet och solidaritet både för de som bor i periferin och de som bor i centrum.
Målet är ett Åland med starkare kommuner, rustade att ge alla medborgare
likvärdig service. En förändring av kommunstrukturen skapar utrymme för
utveckling och är en förutsättning för ekonomisk hållbarhet på sikt. Behovet
och möjligheterna till en landskapsövergripande samhälls- och vattenplanering ska utredas och som ett led i arbetet att ge den åländska skärgården nya
verktyg för ekonomisk och demografisk bärkraft. Vi ska se på möjligheterna
och konsekvenserna av att på ett område, som planerats av kommunen, i begränsad omfattning tillåta köp av mark för boende utan fast bosättning. Det
här blir ett led i revideringen av jordförvärvslagstiftningen.
En färdplan finns och kraftsamling görs beträffande kommunerna. Tre parallella processer kommer att drivas. För det första, en översyn av landskapsandelssystemet med syfte att uppmuntra till reformer och samgående. För
det andra, en utredning av olika möjligheter till kommunsammangåenden
där flera alternativ utreds, även ett alternativ där samtliga kommuner finns
kvar. Och för det tredje, en rådgivande folkomröstning.
Talman! Utbildning bryter barriärer och öppnar nya vägar. En skola och
utbildning som är likvärdig med jämn och hög kvalitet är den viktigaste faktorn för att skapa jämlika livsmöjligheter. Landskapsregeringen vill modernisera grundskolelagen och revidera läroplanen. Det behövs förtydliganden beträffande elevvården och rättigheter för elever i behov av stöd och stödundervisning. Läroplanen ska ta fasta på att vi är ett mångkulturellt samhälle med
elever från hela världen men också ha fokus på jämställdhet, kreativitet, entreprenörskap, rörelse-motorik och IT. Läsandet ska vara högt prioriterat i
skolans alla stadier. System med möjligheter till nätbaserad undervisning i
olika språk utvecklas.
Gymnasieskolan ska erbjuda högkvalitativ utbildning inom både den studieförberedande- och den yrkesförberedande utbildningen. En utvärdering av
reformen Ålands gymnasium genomförs. Alla barn och ungdomar ska ges
möjlighet till utbildning oberoende av förutsättningar. Antagningssystemet
till gymnasieskolan förnyas.
Högskolan på Åland bolagiseras för att möjliggöra en utveckling av verksamheten och extern finansiering.
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Kultur- och idrottslivet är rikt och en viktig del av ålänningarnas vardag.
Mångfald och tillgänglighet för alla är viktigt. Medel ska fördelas jämställt
och jämlikt. Kulturarvet, vårt gemensamma minne, bör lyftas fram och hållas
tillgängligt för alla, speciellt för kommande generationer och nyinflyttade.
Landskapsregeringen vill lyfta fram museifartyget Pommern, Bomarsund
och digitaliseringen av landskapsarkivet.
Idrottspolitiken ska ha som målsättning att brett engagera barn och unga,
stöda dem som vill elitsatsa men också förbättra folkhälsan.
Talman! En hållbar vård och omsorg gör att var och en har rätt till jämlik,
god vård och omsorg oavsett bakgrund, kön, ålder, ekonomi eller bostadsort.
En social trygghet på alla plan och genom livets alla skeden är en förutsättning för ett modernt samhälle. Hela socialområdet behöver ses över och lagstiftningen förenhetligas, en kraftsamling som antagligen kommer att pågå
också in i nästa mandatperiod. Detta område förutsätter särskilda insatser
och resurser under mandatperioden.
Arbetet med samordning av de smala sociala områdena går vidare. Strävan
är att få en sammanhållen socialvård. Den första delen av lagen om kommunernas socialtjänst ger uppdrag till kommunerna att söka lösningar för samordning av socialvården. Genomförandet sker i nära samarbete mellan landskapsregering och företrädare för kommunerna.
En av våra största medicinska framsteg är att vi har höjt medellivslängden,
att vi lever så länge som vi gör. Äldreomsorgen ska fokusera på att vara serviceorienterad och ha som uppgift att underlätta för den äldre att utforma sin
vardag efter sina önskemål. Självbestämmande och valfrihet är lika viktigt för
alla oavsett ålder. Målsättningen är att i samband med att en ny socialvårdslag införs antas en äldreomsorgslag.
Ett övergripande mål är att garantera en god tillgänglighet till hälso- och
sjukvård samt främja det förebyggande arbetet och stärka folkhälsan. I verksamheten bör fokus vara på patienten, samt på ett jämställt och gott bemötande. Vården utvecklas och blir också effektivare genom att ge patienterna
egen makt.
Möjligheter till ökad självfinansiering för ÅHS utreds. Nya verksamheter i
samverkan med den privata och tredje sektorn utvecklas. Avgifterna ses över,
med särskild hänsyn till de mest utsatta och till barns och ungdomars tillgång
till vård. Sjukvårdskostnaderna får inte bli avgörande för om man söker vård
eller inte.
Psykisk hälsa för alla ska vara ett uttalat folkhälsomål. Barns och ungdomars hälsa och psykiska välbefinnande prioriteras. Fokus läggs på det främjande och förebyggande arbetet.
Talman! En hållbar infrastruktur innebär att rörligheten för människor,
idéer, kapital, varor och tjänster ska vara god i skärgården, i staden och på
landsbygden men också med omkringliggande regioner.
Trafiken är skärgårdens livsnerv. Genom att binda samman skärgården
med kortrutt blir trafiken bättre och effektivare. Skärgården ska bindas ihop
för att ge verksamhetsförutsättningar för företagande, samarbetsmöjligheter
inom vård, omsorg och skola samt ge skärgårdsborna ökade möjligheter till
ett socialt liv. Trafiksäkerheten ska vara ledande i all trafikplanering.
Yttrandefriheten är en av de viktigaste förutsättningarna för en fungerande
demokrati. För Ålands Radio och TV tas en ny finansieringslösning fram, en
media avgift av skattenatur.
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Digitaliseringen och utvecklingen av Åland som informationssamhälle spelar en betydande roll i att upprätthålla välfärden och för att höja produktiviteten. Landskapsregeringen tillsätter ett digitaliseringsråd för att utveckla
Åland mot ett e-samhälle. En uppdatering av den digitala agendan för Åland
görs för att införa mera konkreta mål och prioriteringar. Under mandatperioden utvecklas det digitala Åland som helhet genom ökade möjligheter och
infrastruktur för digitala möten, högklassig musikundervisning för alla regioner på Åland, vård, konsultationer och äldreomsorg.
Talman! Slutligen, mandatperioden innebär både utmaningar och möjligheter. Reformbehovet inom flera politikområden är stort och landskapets
ekonomi är ansträngd.
Regeringsprogrammet är av övergripande natur och kommer att konkretiseras genom ett arbetsprogram samt ett lagprogram. Programmet revideras
efter behov och om de ekonomiska förutsättningarna så kräver.
Jag vill slutligen rikta mitt tack till samarbetspartierna för ett konstruktivt
arbete med att ta fram regeringsprogrammet. Det här är ett regeringsprogram för ett hållbart Åland, en kraftsamling för stabilitet och förändring.
Framåt Åland!
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, fru talman! Det är ett på många sätt intressant program som vi har
framför oss, men som vi alla har konstaterat och som lantrådet var inne
på så håller sig programmet på en ganska övergripande nivå. Lantrådet
beskrev det som ett sjökort och i ganska stor utsträckning är rutten inte
utritad men målet är någorlunda klart.
En viktig del i den kommande konkretiseringen är ju lagberedningen
som kommer att ha en stor roll när nya lagar ska läggas fram för lagtinget och utvecklingsarbetet ska påbörjas. Det finns några intressanta
skrivningar under rubriken ”En hållbar självstyrelse”. Man skriver:
”Olika kompetenser i samhället ska tas till vara i det underliggande beredningsarbetet. Kvalitetssäkring av lagar införs i ett tidigare skede.”
Det skulle vara intressant om lantrådet kunde utveckla det här resonemanget lite. Hur tänker man sig att det här ska förverkligas?
Lantrådet Katrin Sjögren, replik

Talman! I budgeten för 2016 som ligger i finans- och näringsutskottet
föreslås extra resurser till lagberedningen. Vi skriver i regeringsprogrammet att vi ska använda de resurser som finns i samhället och i ett
tidigare skede ta vara på den kompetens som finns inom näringslivet,
tredje sektorn och inom fackföreningarna. I ett mycket tidigare skede,
när man inleder lagberedningen, ska man ringa in problemen och höra
vad sakkunniga kan göra.
Ltl Axel Jonsson, replik

Det kan säkert vara mycket lovvärt. Vi fick nyss reda på här i lagtinget
att vi nästa vecka inte har några lagförslag på bordet, vilket man förstås
inte kan klandra lantrådet för som inte ens har suttit som lantråd en
vecka.
Vi har båda erfarenhet från den förra mandatperioden där lagberedningsarbetet fungerade både bra men också dåligt tidvis. När man pratar om en hållbar självstyrelse så skulle det vara bra att vi faktiskt skulle
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få ordning på lagberedningen och kunna utveckla lagberedningen, i
synnerhet med tanke på att det är så mycket i det här regeringsprogrammet som ska konkretiseras framöver.
Att koppla in kompetenser är säkert lovvärt, men samtidigt tror jag
att det behövs en rejäl uppryckning inom lagberedningen som den ser ut
idag. Det skulle vara intressant om lantrådet kunde konkretisera tankarna på det här området lite mera för lagtinget.
Lantrådet Katrin Sjögren, replik

Som inom många avdelningar i landskapsförvaltningen så har lagberedningen små resurser. Det har varit svårt att rekrytera till lagberedningen. En orsak till detta tror jag är att vi helt enkelt inte har konkurrenskraftiga löner. Är man utbildad jurist så finns det ett helt hav av olika
arbetsmöjligheter. Som jag sade i mitt anförande så borde landskapsförvaltningen vara en dynamisk och attraktiv arbetsplats och där tror jag
att vi alla politiker kan hjälpa till.
Sedan måste också den politiska beställningen vara glasklar. Vad vill
man ha av en lag och hur vill man att lagen ska se åt? Det är heller inte
så lätt för lagberedningen att tolka vad politikerna vill. Det har visat sig
under en längre tid tillbaka att det har varit svårt att tolka vad politikerna vill ha ut av en lagstiftning. Den politiska sidan måste också bli
bättre.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Det finns naturligtvis många frågor från oppositionen i
dessa tider, men som lantrådet sade så återkommer landskapsregeringen senare med konkretiseringar och det måste vi förstås respektera.
En fråga som redan nu delvis är akut är genomförandet av KST. När
det gäller diskussionerna och skrivningarna i regeringsprogrammet,
kommer man att godkänna områden på Åland som är uppdelad i två, tre
eller fyra områden genom att samarbeta kommunvis, naturligtvis på det
sättet så att lagens syfte uppnås? Eller kommer landskapsregeringen att
säga nej till alla försök till samarbeten för att sedan försöka få hela
Åland till ett område?
Lantrådet Katrin Sjögren, replik

Talman! Lagstiftningen om KST ligger, den är godkänd av lagtinget och
den är godkänd i lagstiftningskontrollen. Det var precis det här som inte
var glasklart när vi debatterade KST lagstiftningen i lagtinget under den
senaste mandatperioden. Vad räcker, räcker det med två eller tre områden eller måste det vara ett? Landskapsregeringen har kommit överens
om att vi ska följa denna process noga. Vi ska ha ett nära och intimt
samarbete med kommunerna, med kommundirektörerna och så får vi
återkomma till den frågan. Inte ens lagstiftningen ger ett glasklart svar
på den här frågan. Målsättningen är att man ska få ihop de smala socialvårdsområdena.
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Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Som jag läser lagstiftningen så räcker det om lagens syfte
uppnås, att man uppnår någon form av likabehandling inom vissa områden; anonymitet och solidarisk finansiering osv. Det är klart att det
sedan kan vara en tolkningsfråga. Så är det förstås ofta med lagstiftning,
ingenting är svart eller vitt. Det intressant att veta för kommunerna som
omedelbart efter nyår måste starta upp det här arbetet, kommer landskapsregeringen att godkänna att tre-fyra kommuner samarbetar? Det
är oerhört viktigt, det kan hända att kommunerna bör träffa regeringen
efter nyåret för att diskutera just det här. Kommunerna har beredskap
och finner det heller inte speciellt svårt att genomföra det här. Men om
landskapet ändå bromsar detta för andra syften för att få ihop kommunerna så är det förstås inte alls bra.
Lantrådet Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag tror att vi har samma målsättning. Vi skriver klart och tydligt i regeringsprogrammet att det här är en process som måste följas
och landskapsregeringen och kommunerna behöver gå hand i hand. Det
är landskapsregeringens absoluta målsättning att ha en dialog och
kommunikation med kommunerna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mikael Lindholm, replik

Tack, fru talman! Man kan ha många frågor om detta. Jag tänker ta upp
tre korta saker.
E-röstning är intressant. Jag tycker att landskapsregeringen även
borde inkludera sjömän som är en grupp som kan vara borta både på
förhandsröstningen och på valdagen. Sjömännen borde också få en
chans att vara med i det nya systemet som förhoppningsvis kommer till
nästa val.
Sedan har jag en fråga angående skärgårdsnämnden som tydligen ska
breddas även med företagare. Det är ju lovvärt. Hur många är det tänkt
att det ska sitta i skärgårdsnämnden? Nu har redan den nya skärgårdsnämnden blivit betydligt större än den förra.
Jag undrar ytterligare hur lantrådet menar att det är hållbar utveckling att sälja ut delar av skärgårdsmarkerna till icke ålänningar?
Lantrådet Katrin Sjögren, replik

Talman! När det gäller att kunna e-rösta så är sjömännen en viktig och
självklar del i detta. Jag kan inte säga exakt hur detaljerna ska gå till,
men det var ett viktigt påpekande. Sjömän är ålänningar som inte befinner sig på ort och ställe.
När det gäller skärgårdsnämnden kan jag inte heller säga det exakt
antalet medlemmar i skärgårdsnämnden. Det är viktigt att det blir en
skärgårdsnämnd som fungerar, att den är konstruktiv och framåtsyftande. Ett krav från landskapsregeringen har varit att skärgårdsnämnden ska vara jämställd och det har varit svårt att uppnå. Det finns
många kvinnliga företagare i skärgården. Vi har en god förhoppning om
att vi ska få en jämnställd och konstruktiv skärgårdsnämnd.
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När det gäller det sista så är det också uttryckligen ett önskemål från
skärgården, att vi ska se på planerade områden och att en del av de tomterna skulle kunna vara till för personer som inte är bosatta på Åland.
Ltl Mikael Lindholm, replik

Tack, fru talman! Det är säkert bra att skärgårdsnämnden får in andra
än politiker, det har jag absolut ingenting emot. Jag vet hur det brukar
vara. Det är svårt att få folk, speciellt företagare, till sådana möten och
sedan är det viktigt att det är tillräckligt många som kommer.
Angående att sälja mark till icke ålänningar för fritidsändamål så
torde det gå redan nu, enligt nuvarande lagstiftning, genom att bilda aktiebolag och sälja marken den vägen. Att ytterligare luckra upp jordförvärvsrätten när det inte gäller fast bosättning är jag mycket tveksam till.
Lantrådet Katrin Sjögren, replik

Den absoluta målsättningen är att skärgårdsnämnden ska bli effektiv
och framåtsyftande. Man ska helt klart inte mötas för mötandets skull
utan det ska kännas meningsfullt att vara medlem av skärgårdsnämnden och det är också landskapsregeringens absoluta ambition.
Jag kan inte precis påstå att jag tycker att dagens system är lyckat
med aktiebolag som köper landområden och sedan kan göra vad man
vill med dem. Jag tror att det är bättre att titta på alternativet som landskapsregeringen har och ser om det finns en möjlighet och en majoritet i
lagtinget för att testa det helt enkelt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! En kraftsamling för ekonomin och så räknar man upp
fyra punkter som för mig är självklara oberoende om de står här texten
eller inte. Det borde vara allas uppgift att alltid jobba enligt de här punkternas syften.
I punkt fyra står: ”En buffert för framtida lågkonjunktur byggs upp.”
I de delmål som man ska konkretisera tilläggsbudgeten står det i andra
punkten: ”En översyn av uttagsnivåerna i landskapets bolag samt där
tillhörande lagstiftning görs. Uttag ur landskapets bolag ska ske på en
nivå som inte äventyrar bolagens lönsamhets och utvecklingsmöjligheter och ska anslås för tillväxt och utveckling.” Är det tänkt att det blir
en fond? På vilket sätt tänker man skapa tryggheten och bygga upp bufferten för framtiden? Samtidigt som man skriver det här, betyder det
också att man minskar uttagen ur de här bolagen för att säkra deras existens? Nu har man tagit ut hela vinsten.
Talmannen
Tiden är ute!
Lantrådet Katrin Sjögren, replik

Talman! Visst kan de målsättningar som vi har i en kraftsamling kring
ekonomin tyckas vara självklara. Samtidigt vet vi att hållbarhetsgapet är
20 miljoner. Inte låter det sig göras i en handvändning att komma till
delmål ett och två som är landskapsregeringens målsättning. Sedan tit-
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tar vi vidare på delmålet där årsbidraget ska vara positivt och en buffert
ska finnas, och som jag sade i mitt anförande så behöver vi ha flera
mandatperioder på oss till det, men att intäkterna ska täcka driftutgifterna är en klar målsättning.
När det gäller landskapets bolag så har vi flera bolag. Det här är en
övergripande målsättning. Vi har ett behov av att revidera hela PAFlagstiftningen. Vi har Posten, vi har PAF och de ska i rimlighetens namn
behandlas lika. Det finns ett stort behov av revidering av lagstiftningen
beträffande PAF.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Liberalerna har i oppositionsställning varit ganska kritiska till uttagen ur PAF som bidrar med den största externa finansieringen till landskapets ekonomi. Därför frågade jag nu om tanken är att
skapa en fond till den här bufferten.
Sedan vill jag rikta ytterligare en fråga om destinationsmarknadsföringen. Man får uppfattningen att skrivningarna kritiserar den nuvarande marknadsföringen, att den inte har varit tillräckligt målinriktad.
Har landskapsregeringens alla medlemmar satt sig in i hur man jobbar
inom Visit Åland idag och vilka målsättningarna är? Åland har nu möjligheter att vara med i Visit Aland och Convention Bureau men anslagen
har dragits ner så att man eventuellt tappar de möjligheterna. Tänker
landskapsregeringen öka anslagen för att uppfylla de kraven?
Lantrådet Katrin Sjögren, replik

Talman! När det först gäller PAF medlen, så det som liberalerna har varit kritiska till och sett med oro på är att bygga in PAF medel i landskapets drift och det ska vi fortsättningsvis vara mycket försiktiga med.
När det gäller destinationsmarknadsföringen och turismen så finns
det klart uttalade önskemål att man vill göra en kraftsamling när det gäller turismen. Landskapsregeringen skriver att det kommer att vara en av
Ålands basnäringar. Avtalet med Visit Åland behöver förnyas. Det finns
en samarbetsgrupp som kunde vara mer aktiv. Vi kritiserar ingenting, vi
säger bara att vi vill förbättra sakernas ordning.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Veronica Thörnroos, replik

Talman! Lantrådet Katrin Sjögren är en försiktig general, det syns också
i regeringsprogrammet. Jag är lite besviken, jag hade förväntat mig att
konkretiseringsnivån skulle vara något högre än vad den är. Det är klart,
att sy ihop ett program med politiska partier som täcker in hela skalan
vänster-höger är naturligtvis inte så lätt.
Jag har två frågor som jag hoppas att lantrådet kan svara på. Först en
demokratifråga. I regeringsprogrammet står: ”Vi behöver en god och
fördjupad dialog med ålänningarna, kommunerna, näringslivet, tredje
sektorn”. Varför går då landskapsregeringen ut och säger att man ska
sänka röståldern i kommunalvalen till 16 år? Responsen som har kommit både från medborgare och lärda har ju varit, om jag uttrycker det
milt, tämligen negativ.
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Min andra fråga rör infrastrukturen. För sex månader sedan var det
omöjligt för liberalerna att stöda då sittande regering. Jag återkommer.
Talmannen
Tiden är ute!
Lantrådet Katrin Sjögren, replik

Talman! På alla sätt och vis försöker man i Norden och Europa att höja
valdeltagandet. Vi pratar om medborgardialoger, vi pratar om barnkonsekvensanalys och det finns också en uttalad målsättning på europeisk
nivå att få med unga människor i beslutsfattandet. Det här är ju ett sätt
att öka engagemanget och öka ungdomars möjlighet att påverka politiken. Landskapsregeringen ska titta på det här. Vi har också ett forum
där vi diskuterar med ungdomarna. Under den här mandatperioden
kommer vi att höra vad ungdomarna själva tycker.
Ltl Veronica Thörnroos, replik

Talman! Målsättningen är god, men det är svårt att tycka att detta har
framkommit i en dialog med dem som berörs, eftersom det kommer
som ett diktat från landskapsregeringen.
Min andra fråga rör infrastruktursatsningen. För sex månader sedan
var det omöjligt för liberalerna att stöda då sittande regeringen Gunell
när det gällde ansökan om extra anslag för infrastruktur. Nu sex månader senare verkar det vara fullt möjligt. Vad föranleder den vändningen?
Lantrådet Katrin Sjögren, replik

För det första, att öka demokratin är knappast ett diktat. Ltl Veronica
Thörnroos har fått det om bakfoten.
När det gäller extra anslag har liberalerna aldrig varit emot det. Det
var utformningen av extra anslag, det gällde renovering av befintliga
broar och det kunde vi inte acceptera. Den tidigare landskapsregeringen
hade kvalificerad majoritet. Det fanns inga hinder i vägen att driva linjen med extra anslag om det skulle ha funnits en enhetlig linje i föregående landskapsregering.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Britt Lundberg, replik

Fru talman! I programmet läser vi om nolltolerans mot våld och självmord och även att vi ska ha en mobbningsfri skola. Samtidigt läser vi att
läroplanen ska revideras, men då sätts fokus på jämställdhet, kreativitet,
entreprenörskap, IT och rörelsemotorik. Var är det normkritiska tänkandet som borde vara grundläggande för att få bukt med mobbing, våld
och rasism?
Min andra fråga handlar om jämlikhet och allas lika värde. Hur kan
lantrådet säga att vi har ett jämlikt Åland om man vill experimentera
med att en del ska få möjlighet att sälja sina sjötomter till icke boende på
Åland?
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Lantrådet Katrin Sjögren, replik

Talman! Först borde vtm Lundberg läsa att landskapsregeringen vill revidera grundskolelagen. I lagen ska finnas klara förtydliganden beträffande elevvården, tillgängligheten och rätten till en trygg studiemiljö.
Det ska stå i grundskolelagen, det är mycket viktigt för den här landskapsregeringen. Rättigheter för elever i behov av stöd och stödundervisning ska finnas på lagnivå.
När det gäller att titta vidare på jordförvärvslagstiftningen och möjligheter i skärgården så ska arbetet utföras i en parlamentarisk kommitté. Som jag sade tidigare så är det här mycket efterlängtat från skärgården. Vi ska se på möjligheterna. Det finns en hel del stenar på vägen
ännu, men vi vill titta framåt och titta på den möjligheten.
Vtm Britt Lundberg, replik

Tack, fru talman! Sedan står det också i programmet att vi ska utreda en
lagstiftning mot mobbing. Det är ganska intressant att man ska lagstifta
att mobbing är förbjudet. Det skulle vara intressant att höra hur landskapsregeringen har tänkt hantera den enskilda människan i det här fallet?
Lantrådet Katrin Sjögren, replik

Talman! Det kan bli en del av grundskolelagen. Den här landskapsregeringen har velat sätta fokus just på en trygg skolmiljö. Vi ska också titta
på om det är möjligt att lagstifta mot mobbing och vara tydligare i
grundskolelagen med att vuxensamhället tar avstånd från mobbing.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, talman! När det gäller det här programmet så som mina kollegor i
oppositionen redan har sagt så finns det mycket som är bra, men det
finns saker och ting som gör oss oroliga. Nog är det bekymrande att man
till exempel vill börja sälja ut åländsk mark på ett helt nytt sätt. Vi vet ju
redan vilka problem vi har med moderniseringen av hur företagen tänker att man kan hantera åländsk jord på. Det är ju där som vi borde
lägga in krafterna just nu och inte behöva fundera på hur vi ytterligare
kan luckra upp det åländska jordskyddet.
När det gäller den kommunala sektorn vill jag fråga lantrådet; tänker
man nu frångå det som är tradition, att det är de berörda kommunerna
som får säga sitt när det är dags att förändra den kommunala strukturen? Det gäller de berörda kommunerna och man frågar inte alla om
den kommunala sidans utveckling?
Lantrådet Katrin Sjögren, replik

Talman! En del i att se över kommunstrukturen är att förankra det väldigt noga, diskutera med kommuninvånarna och diskutera med medborgarna. Vi har också helt klart och tydligt sagt att vi ska ha en rådgivande folkomröstning och där får samtliga ålänningar säga sitt om helheten. Åland är ju inte bara några kommuner, Åland är en helhet och det
är där som landskapsregeringen vill sätta sitt krut. Vi ska se Åland som
en helhet, alla regioner tillsammans.
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Ltl Harry Jansson, replik

Men, bästa lantråd, kommer mariehamnarna att veta vad som är bäst
för getaborna? Hur ska mariehamnarna kunna bedöma att en förändring av Geta kommuns framtid är det bästa för getaborna? Den frågeställningen skapar den Sjögrenska regeringen nu och den är helt främmande i den kommunala nordiska tradition vi har, att man faktiskt ser
till att de som berörs får säga sitt. Det här är något som vi får be att regeringen ska fundera på och även fundera på frågan om 16 år som röstgräns inom det kommunala valet. Fundera två gånger på det! Fundera
framförallt på frågan om hur jordförvärvsrätten ska hanteras. Vi har ett
fundament här, en unik jordförvärvsrätt och nu tänker man börja experimentera, särskilt i ljuset av EU-rättens mycket stränggenta hållning till
förändringar av den här grundläggande skyddsmekanismen. Ta en funderare till på de här sakerna!
Lantrådet Katrin Sjögren, replik

Talman! Landskapsregeringens målsättning är inte att stränggera och
kontrollera. Vi i landskapsregeringen har framtiden och ett modernt
Åland för våra ögon när vi funderar kring de här frågorna.
Fast jag är mariehamnare, getabo eller föglöbo så kan jag definitivt se
Åland som en helhet. Man behöver ta den styrkan som Åland har med
alla 16 kommuner och se Åland som en helhet. Är man solidarisk så vet
man att vi i dagsläget har bekymmer. Ser man på ekonomin så ser man
också att vi har bekymmer.
Det finns absolut möjligheter nu att föra en framåtsyftande politik.
Man kan välja om man är med eller inte.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Roger Nordlund, replik

Fru talman! Landskapet Åland är idag det landskap i Finland som har
den högsta sysselsättningsgraden. Jag tror att vi har den lägsta arbetslösheten, vi är skuldfria och vi är de friskaste människorna i hela landet.
Det finns tusentals företag här och vi har stora börsföretag. Det här
samhället har skapats i en småskalighet och vi har ett decentraliserat
samhälle där alla människor har betytt någonting.
Det som jag ser som den största förändringen med det här regeringsprogrammet nu är en kantring ifrån det decentraliserade småskaliga till
det mera centralistiska samhället som vi nu ska skapa. Min fråga till
lantrådet är; på vilket sätt ska vi kunna behålla engagemanget hos alla
de människor som nu är aktiva i kommunerna, nämnderna, föreningarna, byarna och i de små samhällen att kämpa för sina samhällen när vi
har en regering som jobbar i motsatt riktning att vi ska centralisera och
minska människornas inflytande?
Talmannen
Tiden är ute!
Lantrådet Katrin Sjögren, replik

Talman! Det där är en helt fel och galen uppfattning. Det är precis det
som är Ålands styrka, känslan av egen makt och att man kan förändra.
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Vad spelar det för roll om vi gör större administrativa enheter? Det som
en viktigt är servicen ute i regionerna, att det finns barnomsorg, äldreomsorg och skolor. Den här landskapsregeringen vill på riktigt att hela
Åland ska leva och inte bara de kommuner som har den starkaste ekonomin.
Ltl Roger Nordlund, replik

Fru talman! Det bästa sättet en regering kan garantera att närservicen
ska finnas kvar är att se till att landskapsandelarna är på en skälig nivå.
Det finns två saker som har varit tydliga i debatten efter att det här regeringsprogrammet blev offentligt; att vården ska skäras ned och att landskapsandelarna ska minskas. De landskapsandelar som är kvar ska styras till att uppmuntra samgåenden och samarbeten. Hur mycket av
landskapsandelarna blir då kvar till barnomsorg, skola och äldreomsorg? Landskapsandelarna är grunden för att vi ska kunna ha en närservice på Åland. Det här är en väldigt viktig fråga för lantrådet att klargöra. Jag tror att det finns en stor oro ute bland ålänningarna, framförallt i de små perifera samhällena, om hur man ska kunna klara servicen i
framtiden.
Lantrådet Katrin Sjögren, replik

Talman! I den utredning som gjordes på norra Åland konstaterades att
det finns 160 olika samarbetsavtal på lilla Åland. Är det rätt att använda
tiden, kraften och pengarna till 160 olika samarbetsavtal? Dessutom blir
det icke transparent, man vet inte vem som sitter på makten och man
vet inte vem man ska fråga.
Nej, då är det absolut korrekt att ha det som en klar och tydlig målsättning att det ska finnas barnomsorg, äldreomsorg och grundskolor
regionalt spritt på hela Åland och använda tiden, kraften, energin och de
pengarna vi sätter på att överbyråkratisera hela det åländska samhället.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vtm Britt Lundberg

Tack, fru talman! Vi har november och himlen har legat som ett stålgrått
täcke över oss den senaste tiden. Det är mörkt och lite ruggigt och en stor del
av dygnet är mörkt. Sommarens solbränna har bleknat. Men det är bara att
hålla ut för vi vet alla att ljuset kommer tillbaka och med ljuset piggnar också
våra hjärnor till.
Blekheten som kännetecknar våra kinder och håglösheten många kanske
känner just nu präglar också regeringsprogrammet. Programmet innehåller
mycket klokskap om ekonomi i balans och vikten av ett hållbart samhälle och
det uttrycker en berättigad oro över att den psykiska ohälsan ökar hos våra
unga vuxna. Men programmet saknar nya idéer, energi och beslutsamhet.
Ute i naturen samlar växterna på sig kraft under jorden och en hel del av
djuren drar sig undan för att vila och stärka sig inför våren. I regeringsprogrammet är det särskilt snoken som slingrat sig undan för vintervilan–
SNOK- S som i Självstyrelsen, N som i Näringspolitiken O som i Och samt K
som i Kulturen är de områden som verkar få dra sig undan till en vilsam tillvaro fram till våren. I programmet ges dessa områden väldigt lite uppmärk-
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samhet och stora delar av både självstyrelsen och näringspolitiken läggs tilliten och avgörandet till Finland och hur politiken utvecklas där, medan kulturen ges några vackra formuleringar men endast några få konkreta punkter
nämns.
Men, fru talman, vi dömer inte och kritiserar inte utan ser fram emot våren
och tilläggsbudgeten då regeringen förhoppningsvis blommat upp lite och fått
ljus och snoken vaknat till och bytt skinn och visar mer energi och mer beslutsamhet. Det är då den egentliga förtroendeomröstningen kommer att ske.
Jag ska i detta anförande också förhoppningsvis dela med oss av lite inspiration och idéer till utveckling.
Fru talman! Om vi börjar lite tekniskt så presenteras före inledningen regeringens medlemmar. De är sju till antalet och liberalerna har hela tre ledamöter. Med sju mandat i lagtinget har centern ansett att det räcker att ha två
ministrar i regeringen. Liberalerna har här ökat med 50 procent för att bedriva sin politik samtidigt som programmet präglas av att alla behöver bidra
till att spara och där välfärden och servicen ska bli mer kostnadseffektiv, vilket i klartext ofta betyder att färre ska jobba mer. Borde regeringen inte då föregått med gått exempel här?
Vi uttrycker en viss förvåning när regeringssonderaren i ett parlamentariskt system väljer att bilda regering med två partier som backat i väljarstöd.
Med en knapp majoritet finns inget utrymme för att någon enskild ledamot
av religiösa eller andra mycket privata skäl att ha avvikande åsikt. Det är till
och med känsligt för influensaepidemier.
I den situation som samhället nu är i kommer det att krävas en stark och
stabil regeringsbas. Dessutom ger den svaga regeringsbasen utrymme för minoritetsstyre inom regeringen, vilket förstås kan vara både påfrestande och
utmanande för samarbetet.
Regeringsprogrammet innehåller 17 lagstiftningsområden som antingen
behöver ny lag eller ska revideras. Av dessa 17 inleds programmet med flera
tunga lagstiftningar där kvalificerad majoritet krävs för att få besluten igenom. Denna majoritet har inte regeringen utan kommer att behöva hjälp av
oppositionen för att få politiken igenom.
Att vilja experimentera genom att låta icke bofasta köpa mark på Åland
utan hembygdsrätt är ett exempel som det hade varit klokt att efterhöra med
oppositionen hur vi kommer att ställa oss, för ensamma är ni inte starka nog
att genomföra det. Bästa landskapsregering, det går inte att göra experiment
med grundpelarna i vår självstyrelse, ändrar man så går det aldrig att backa.
Standstill heter principen. Men vi noterar att lantrådet redan har uttryckt
tveksamhet mot likabehandlingen i detta ärende.
Hur avräkningsbeloppet utvecklas, hur sjöfartspolitiken prioriteras, hur
vindkraftstödet kommer att hanteras, hur framgångsrik arbetet blir med det
nya självstyrelsesystemet och hur arbetsmarknadspolitiken i Finland utvecklas kommer att påverka i hög grad för hur vår välfärd, vår ekonomi, vår miljö
och vårt åländska samhälle kommer att utvecklas. Ramarna för dessa områden sätts av Finland och av den centerledda regeringen.
De enda två tydliga inbesparingarna som kommit fram är nedskärningar
inom vården och minskade landskapsandelar till kommunerna, dvs. försämrad barnomsorg, skola och äldreomsorg. Har regeringen någon regionalpolitisk vision? Vilken är den, förutom att sälja ut Åland?
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Programmet innehåller 17 lagstiftningsförslag och 15 utredningar. Det är
förstås intressant att fundera över vad det säger om ambitionerna och beslutsamheten i regeringen men vi avstår från att gå djupare in på detta och ser
fram emot mera konkreta politiska ambitioner när omställningsbudgeten
kommer.
Fru talman! Nolltolerans mot alla former av våld. Jämställda löner 2020.
Bra! Vi stöder satsningen kring Ungdomens hus. Vi stöder ett långsiktigt utgiftstak, att intäkterna ska täcka driftsutgifterna. Vi förstår att det kommer
att betyda högre uttag från våra bolag och att regeringen flaggar för skuldsättning. Att landskapsarkivet digitaliseras är bra och det kommer i sin tur att
spara en del pengar eftersom man då kan justera ritningarna och inte behöver bygga alla dessa arkivutrymmen mitt i centrum.
Vi välkomnar starthjälp för nya företag – det är fint att den verksamheten
återkommer, avbyråkratisering applåderar vi liksom ett forum för primärnäringarna – även om det inte framkommer i vilken form. Vi uppmuntrar att ni
vill ge stöd till det småskaliga kustfisket, men vill man rädda och även utveckla det kustnära fisket borde vårt småskaliga fiske ställas utanför EUs regleringar och byråkrati. Vi tolkar skrivningarna så att energikontoret, som vi
lyfte i budgetdebatten, är med vilket är mycket bra. Vi ser också fram emot att
varje beslut som fattas inom landskapsregeringen ska genomgå en barnkonsekvensanalys. Vi kommer med stort intresse följa detta och bevaka att barnperspektivet inte är vuxnas tolkningar av barnens bästa utan bygga på kunskaper som vuxna får från barnen.
Nollvisionen för självmord stöder vi varmt men det kräver omedelbara åtgärder för att korta av köerna till specialpsykvården där ålänningar med psykos idag faktiskt kan få vänta många veckor innan de får komma för vård och
behandling vilket är mycket oroande.
Vi gläds åt att ledarskapet fått lite större utrymme i handlingsprogrammet
men vill poängtera att det viktigaste ledarskapet är tydlighet och där behöver
regeringen föregå med gott exempel. Ett fint exempel är att det ska göras ett
program för verksamhet och lagstiftning vilket kommer att underlätta att
hålla tidtabell och anpassa sitt arbete och organisera sig för att hålla överenskommelser. För ett gott ledarskap är det också viktigt att inte skilja den politiska landskapsregeringen och förvaltningen på det sätt som det görs i programmet. För att alla ska känna sig trygga och arbeta mot samma mål är det
angeläget att det endast finns en landskapsregering och att ansvaret till syvende och sist alltid bärs av landskapsregeringen oavsett var beslutet fattats
eller uttalandet gjorts. Tänk även på att när man skriver att en myndighet ska
vara självbärande så säger man i klartext ofta att avgifterna ska höjas.
Tydliga målsättningar behöver formuleras och ansvarsfrågan behöver förtydligas till vårens budget.
Fru talman! Några ord slutligen om varför programmet känns lite energilöst och håglöst. Vi saknar de stora ambitionerna och lusten att utveckla och
tänka nytt. Låt oss komma med lite inspiration!
Det fanns så goda ambitioner under budgetdebatten och en kreativ samsyn
över partigränserna.
Det nordiska samarbetet kunde vi använda som en perfekt plattform för att
skapa en ny marknad för både kultur och näringsliv. 25 miljoner människor
är betydligt fler än 29 000 att ha som sitt kundunderlag eller potentiell publik
till kulturprojekt.
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Turismen kan utvecklas och kan vara vår åländska skatt – allt det som är
unikt på Åland - kunde locka t.ex. turister som besöker Stockholm och
Helsingfors över till Åland. Gör det enkelt för dem och erbjud färdiga paket
med god mat, upplevelser, ge dem en bild av vårt unika småskaliga samhälle
och låt dem få en liten känsla av vår själ. Det finns många nya intressegrupper som kunde mångdubbla turismen som näring.
Vår matkultur är viktig för turismen men även för vår säkerhet. För att få
ett hållbart samhälle saknar vi skrivningar på hur vi satsar på våra primärnäringar och förnyelsebara energiformer för att få ett samhälle som är självproducerande.
Tänk att vi har utbildningspolitiken helt i våra egna händer. Tänk vilka
möjligheter det ger. Vi har kompetenta lärare på nästan varje tjänst. Vilken
kunskap och kraft det finns i det. Vi har haft ett skolsystem som sett mer eller
mindre likadant ut sedan industrialiseringen. Även om vi enligt Pisa undersökningarna har en framgångsrik skola så vet vi att skolan gör något med
kreativiteten hos barnen. Frågvisheten avtar. Alla barn föds smarta men vår
skolform gör att barnen slutar vara spontana och börjar utföra uppdrag och
hittar inte i första hand själv på lösningar utan gör så som de uppfattar att vi
vuxna förväntar oss att de ska lösa problemen. Här finns ännu en skatt – en
oerhört spännande möjlighet att inom skolans ramar tänka lite nytt och också
få fler barn som idag, efter att människan utvecklats och förändrats sedan
industrialiseringens början, inte passar in i skolans system och därför ofta
uppfattas som bråkiga eller stökiga och kanske till och med får en diagnos för
att de inte passar in i systemet. Vi kunder verkligen sätta Åland på kartan här,
utbilda för innovationer och nyskapande lösningar, det kan vi med en spännande och nydanande utbildningspolitik utan att för den skull gå utanför det
europeiska gemensamma systemet för utbildning.
Kultur, fru talman, är inte bara en guldkant eller något fritidspyssel. Kulturen är grundläggande för vårt välmående och vår hälsa. Kulturen kan tillföra ett mervärde inom alla politikområden. Genom kulturen lär vi oss om
oss själva och andra. Det är oerhört viktigt med kultur inom vård och omsorg
– att det är läkande har också bl. a experiment visat, operationssår har läkt
snabbare när patienten omges med musik.
Inom undervisningen kan man berika eleverna med nya upplevelser men
också konkret använda kultur som ett hjälpmedel – alla har säkert läst om
Mozarts inflytande på inlärningen. Hälsan och vårt själsliga mående påverkas
oerhört av kultur och ger oss ett helare liv.
Biblioteken är värdefulla bärare av kulturen och främjare av demokratin
inte bara som programmet säger gratis utlåning.
Språket och läsningen är också viktig för utvecklingen av oss som människor och det utvecklar vårt språk och tränar oss att skapa ”inre bilder” som är
hälsosamt och rogivande, inte minst viktigt idag när mycket är ytligt och
stressigt. Vi kanske skulle döpa om något av våra skollov till läslov för att ge
läsningen extra uppmärksamhet och höjt värde. Jag kunde fortsätta...
Vi skulle gärna ha sett att kulturen skulle ha höjts i status och vara lantrådets ansvar eller varför inte en kultur- och finansminister.
Idrotten har, förutom ett stort värde för folkhälsan och profilering av
Åland, en nyckelposition för lyckad integration. Idrotten utförs på samma
sätt i alla delar av världen med gemensamma regler och den kan genomföras
utan ett gemensamt språk. Idrotten förenar och är den perfekta första kon330

taktskaparen mellan olika kulturer. Ta till vara det och utveckla idrottspolitiken.
Avslutningsvis, fru talman, att landskapsregeringens program genomsyras
av hållbarhetstänkandet och att beslut som ska fattas avses hålla genom flera
mandatperioder tycker vi är bra och känns tryggt. Det betyder också ett löfte
från regeringen att inte genomföra några tvångsbeslut som det inte finns en
bred samsyn kring och att det finns garanti för att besluten håller även med
en annan regeringskonstellation.
Allra sist, fru talman, att det svenska språket helt utelämnas i programmet,
förutom till den del det gynnas av en lyckad utgång av självstyrelsereformen,
och att det inom självstyrelsepolitiken inte finns några ambitioner hoppas vi
att kommer att uppgraderas till våren.
Vi noterar även att Ålands krav på en egen EU-plats inte ens nämns. Det är
första gången en regering ger upp på förhand eller hur ska vi tolka detta?
Fru talman! Varje regering ska få 100 dagar på sig att få form på sitt arbete. Den 3 mars ser vi framemot tilläggsbudget och tillfälle att utvärdera den
första tiden för regeringen. Så nya tag regeringen! Vi önskar er lycka till!
Ltl Johan Ehn, replik

Fru talman! Vtm Britt Lundberg höll ett anförande där det också kom en
del framåtsyftande och samarbetsinviter kring hur man kan utveckla saker och ting bl.a. inom skola och utbildning, kultur och idrott. Jag noterade att det är områden där man i programmet antingen hänvisar till det
utbildningspolitiska programmet, som innehåller just de saker som vtm
Lundberg tog upp, eller till det kulturpolitiska programmet där skrivningarna tar upp det som gäller kulturpolitiken och detsamma gäller idrott och integration. Jag tycker att det är skönt att höra att vi har en
samsyn angående hur dessa områden ska skötas.
När det gäller köp av mark för boende utan fast bosättning kan man
konstatera att landskapsregeringen är välmedveten om en kvalificerad
majoritet eftersom detta ska göras i samband med revisionen av jordförvärvslagen. Det föreslås också en parlamentarisk referensgrupp. Dessutom säger man här, innan man drar för stora växlar på det nu, att man
måste titta närmare på det här förslaget som har dykt upp. Vad blir konsekvenserna och vad kan man använda det här till?
Talmannen
Tiden är ute!
Vtm Britt Lundberg, replik

Tack, fru talman! Jag tror att det är väldigt viktigt att man formulerar
vad man vill komma fram till, vad man vill undersöka eller vad man har
som mål med arbetet i den parlamentariska referensgruppen. Jag hoppas också att vi nu har en inställning att vi ska jobba väldigt effektivt och
inte lägga varken våra egna eller tjänstemäns resurser på sådant som
kanske ändå inte leder någonstans. Om vi från början redan nu vet att
det inte kommer att finnas ett understöd för de förslag som nu finns i
regeringsprogrammet så borde man först sondera ut vad man är intresserad av att gå vidare med innan man tillsätter referensgruppen. Så att
vi inte sitter och jobbar med en utredning som ändå inte kan komma
fram till ett resultat, för det är synnerligen ineffektivt.
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Sedan hoppas jag verkligen att det går att läsa ut någonting annat om
framtidens skola än vad som finns i det utbildningspolitiska programmet och regeringsprogrammet. Det skulle faktiskt göra att alla ungdomar fortsättningsvis skulle vara smarta när de går ut ur skolan. 96 procent av alla barn föds smarta och det skulle vi ha förutsättningar till om
vi vågar svänga lite på det.
Ltl Johan Ehn, replik

Fru talman! Läser man det utbildningspolitiska programmet så är det
just den ansatsen man har tagit och det som den regering, som vi gemensamt satt i tidigare, tog fram tillsammans med de övriga partierna i
lagtinget. Sedan debatterades detta här.
Angående utredningar som inte är värda att göras för att man inte
kan vara överens, så där har jag uppfattat att samtliga partier i salen har
varit överens om att vi ska se över jordförvärvsrätten, näringsrätten och
förutsättningslöst titta på vad som behöver göras utgående från de tankegångar som fanns i den parlamentariska kommittén som är två regeringar gammal nu. Att på förhand rakt av säga vad som är möjligt och
inte möjligt brukar vi från moderat samling sällan göra. Vi brukar fatta
våra beslut utgående ifrån de fakta man tar fram. Söker man fakta så
kanske man kommer fram till att idén att sälja och köpa mark för boende utan fast bosättning inte går att verkställa. Men enligt vårt sätt att
se så ska man se till att man också har ett faktaunderlag innan man tar
de besluten.
Vtm Britt Lundberg, replik

Fru talman! Det var precis det som jag menade, att inte någon redan på
förhand ska tala om i ett regeringsprogram hur det ska vara, för det gör
att det redan skapar motsättningar.
Jag ser fram emot det och hoppas att vi ska vara så effektiva som möjligt. Vi kan konstatera att vi går in i ett arbete som har en möjlighet att
nå till ett resultat.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Camilla Gunell, replik

Fru talman! Vtm Britt Lundberg bekymrade sig i sitt anförande för om
regeringen med 17 mandat ska klara av att genomföra viktiga lagstiftningar och andra åtgärder som kräver kvalificerad majoritet. Jag tycker
att vi ska påminna oss om att centern har suttit i många sådana regeringar, åtminstone mellan 2005 och 2007, med 17 mandat. Då tog man
både fram språkpolitiskt program för svenska språket och jordförvärvskommittén arbetade. Det kan många gånger vara bättre att ha 17 pålitliga mandat som sitter i en regering och som man vet att håller när ett
ärende kommer hit till salen. Jag tycker inte heller att man ska använda
sig av kvalificerad majoritet, utan helst söka breda samarbetslösningar
när det gäller sådana viktiga frågor som självstyrelselagen och de grundläggande särrättigheter för Åland.
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Vtm Britt Lundberg, replik

Tack, fru talman! Det är bara att önska lycka till och hoppas att vi får se
både skrivningar, resultat och riktningar i de här frågorna i tilläggsbudgeten i början på mars.
Vicelantrådet Camilla Gunell, replik

Ja, hur snabbt det går återstår att se. Tilläggsbudgeten kommer säkert
att ge många besked i många av de frågor som vtm Lundberg lyfte upp.
När det gäller de övergripande frågorna för Åland kring jordförvärvsrätt, hembygdsrätt och näringsrätt, inklusive det svenska språket och
självstyrelselagen, så anser jag att det är mycket viktigt att man i parlamentarisk ordning söker breda majoriteter. Jag tycker inte ens att man
ska använda sig av kvalificerad majoritet nödvändigtvis, utan snarare
söka samstämmighet i de här frågorna.
Vtm Britt Lundberg, replik

Fru talman! Det är förstås optimalt om vi har 30 röster bakom det förslag som läggs fram. Det är väl kanske det som är mycket av hållbar utveckling. Nu behöver regeringen formulera vad de vill, så att man vet om
det är hållbar utveckling, dvs. att man fattar beslut som ska hålla i sju
generationer. Är det så, när det gäller experimentet med marken i skärgården, att några enstaka ska få sälja ut sin mark till ett högre pris som
man gör en gång? Här måste man bestämma, vill man ha en hållbar utveckling eller vill man ha ett kortsiktigt beslut som gynnar några?
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag tänker ta upp samma sak som i ett tidigare replikskifte. Vtm Britt Lundberg var oroad för om det finns avvikande åsikter,
att man inte ens har tillräcklig majoritet i lagtinget. Jag vill påminna
vtm Britt Lundberg om att under hela den förra perioden så röstade jag
en gång emot landskapsregeringens förslag. Det gällde KST, jag förklarade varför och jag avvek inte från regeringsprogrammet. I övrigt, de
som nu sitter kvar i regeringen; moderaterna och socialdemokraterna,
röstade inte en enda gång emot regeringens enhälliga förslag. Däremot
fanns det ett annat parti, Britt Lundbergs eget, som röstade emot landskapsregeringens förslag under flera tillfällen. Jag förstår därför vtm
Britt Lundbergs oro, men jag tror att den är obefogad i det här fallet.
Vtm Britt Lundberg, replik

Fru talman! Jag hoppas att den här debatten ska ge flera tydliga svar på
vad man egentligen vill. Det är klart att man är fullkomligt enig i ett regeringsprogram som är väldigt övergripande, precis som lantrådet sade,
och som egentligen inte sätter ner foten på väldigt många områden övertaget. I mars hoppas jag att vi har mål och att vi känner till en tidtabell
för hur de olika åtgärderna ska göras. Då kommer det att framkomma
tydligare vad som fungerar och vad som inte fungerar.
Det absolut bästa för Åland är att det finns en enhetlig och stark regering och att ni kommer att lyckas med mycket. Ni har våra uppriktiga
lyckönskningar.
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Ltl Petri Carlsson, replik

Tack för lyckönskningarna! Jag kan inte se framför mig att den här
landskapsregeringen redan under våren skulle komma med ett oenigt
förslag när det gäller tilläggsbudgeten, att det första vi gör är att komma
med ett oenigt förslag. Jag tror att vi kommer att vara överens i tilläggsbudgeten.
Vtm Britt Lundberg, replik

Fru talman! Det är ett mycket positivt uttalande. Jag hoppas att det
också är ett löfte att vi kommer att få se ett mycket konkret program,
omställningsbudgeten, i mars. Då får vi en tydlig och klar rutt för hur
den här politiken ska slussas i mål under den här perioden.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Nina Fellman, replik

Talman! Vtm Britt Lundberg pratade om snokar, jag kände nog mera
huggormar där.
Jag vill hävda att det är nu när centern egentligen är i opposition som
det finns möjligheter att lyfta frågor som har fastnat i den knutpatriotiska kommunalkvarnen. Självklart ska vi förändra saker, självklart ska
vi nu utveckla Åland, men inte på det sättet som centern hittills har velat
göra. Vi ska ta upp andra frågor.
Det är kanske förmätet att instruera vicetalmannen, men det är faktiskt så att det inte är centern som dikterar vilka frågor man får utreda
eller vilka frågor man kan diskutera utan det är regeringen.
Vtm Britt Lundberg, replik

Fru talman! Om regeringen hellre vill vara en huggorm än en snok så
bjuder jag gärna på det, det går väldigt bra.
När det gäller knutpatriotism så är det ett väldigt, väldigt negativt och
trist ord. Jag vet inte på vilket sätt centern har uppfattats av er i regeringen som har uttalat er negativt. Det är intressant att analysera närmare. Jag upplever att vi har ökat väljarunderstödet vilket kanske inte
gäller socialdemokraterna och inte gäller moderaterna i den här regeringen. Jag tycker att man ska ha lite mer ödmjuk framtoning när man
talar om att man vet hur ålänningarna vill ha det.
Minister Nina Fellman, replik

När den här regeringskonstellationen började sin regeringsperiod om
centern då hade kunnat samla sig till att ha en åsikt i de viktiga frågorna
så hade det kanske sett annorlunda ut.
Nu kommer vi att försöka utveckla Åland som helhet och inte bara delarna också när det gäller kommunstrukturen.
Vtm Britt Lundberg, replik

Fru talman! Jag vet inte vilka diskussioner minister Fellman har haft
förutom de diskussioner vi internt har haft i regeringsförhandlingarna.
Lantrådet kan säkert intyga att vi har talat med mun. Där far ministern
redan nu fram med osanning vilket inte är riktigt lovande för framtiden
och förtroendet.
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Det är också viktigt att komma ihåg att vi har en kommunal självstyrelse och den behöver respekteras. Uttryck som att man ska experimentera med självstyrelsens grunder visar på att man kanske inte riktigt har
de självstyrelsepolitiska grundkunskaper som behövs. Jag tror att resten
här i salen vet om att man inte kan göra experiment med näringsrätten.
Man kan inte experimentera därför att det är stand still principen som
råder, och har man än en gång tagit steg framåt så kan man inte backa.
Sedan får man ruska på huvudet precis hur mycket man vill.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Som nybliven kulturminister är jag verkligen glad att
vtm Britt Lundberg är s pass engagerad i kulturpolitiken och dess frågor.
Vicetalmannen nämnde att kulturen har fått dra sig undan och vänta på
vårsolen när snoken ska få nytt skinn. Jag kan lugna vtm Lundberg, regeringen kommer att arbeta för en stark kulturpolitik som ska skapa
bästa möjliga förutsättningar för kulturutövarna och kulturkonsumenterna på Åland.
Vtm Britt Lundberg, replik

Fru talman! Det här är bomull för centerns öron. Vi hoppas verkligen att
vi får se kulturpolitiken konkretiserat. Kulturpolitik är väldigt mycket
mera än fastigheter och det finns en väldig bredd i kulturpolitiken som
borde synas inom alla politikområden. Vi kommer att applådera när minister Asumaa har infört det här i regeringens Sjögrens program till våren.
Minister Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Kulturpolitikens innehåll ska fokusera just på konstarterna och kulturarvet och det är där som de hårda värdena kommer in.
Vi har vårt kulturarv som vi kan berätta om och som vi äger. Vi kan berätta för besökarna. Kulturen är också en jätteviktig del av turismen,
kulturturismen och därför också de hårda värdena för att bygga upp och
göra vår storytelling för att göra Åland attraktivt. Kulturen bär en mycket viktig roll i samhället för att bidra med välfärd och socialt kapital i
vårt samhälle.
Vtm Britt Lundberg, replik

Fru talman! Allt det där är oerhört viktigt. Det är också viktigt att
komma ihåg att kulturen är väldigt mycket mera än det som är kommersialiserat och den delen behöver också få ett stort utrymme i regeringens
politik för att människorna ska må bra på Åland.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl John Holmberg, replik

Fru talman! Vtm Lundberg lyfte fram en viss oro och var skeptisk när
det gäller näringspolitiken i regeringsprogrammet. Jag tycker själv att
näringspolitiken är väldigt konkret även fast det här inte är ett hand-
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lingsprogram. Vi pratar om avbyråkratisering, vi pratar om en översyn
av ÅMHM, vi pratar om integrering och inflyttning och vi pratar delvis
också om utbildningar som b.la. kommer att ta upp entreprenörskap.
Detta är saker som näringslivet har frågat efter ganska länge.
När det gäller idrotten och integreringen där så precis som ltl Ehn tog
upp så har naturlig integrering alltid funnits inom idrotten. Det kommer
att bli ännu tydligare i och med man tar fram ett nytt idrottspolitiskt
program.
Vtm Britt Lundberg, replik

Tack, fru talman! Allt som ÅMHM gör regleras via lagstiftning. Mycket
handlar om att vi ska ha rena livsmedel och vara trygga när vi äter på restaurang så att maten inte är skämd osv. Man behöver hitta en balansgång när det gäller vad som inte behöver göras, vad som ska göras och
det är ju lagstiftningsåtgärder. Man ska ha en tydlig lagstiftning så att
det inte, som idag, behöver läggas en massa tid och energi på tolkningar
av lagstiftningen. Man behöver få ett system där man betalar för de
tjänster som utförs. Man behöver också få en balans i de granskningar
som görs så att de känns rimliga men inte för den sakens skull på något
sätt äventyrar folkhälsan. Det är oerhört viktigt att vi fortsättningsvis vet
att vi har hygieniska och rena restauranger.
När det gäller idrottspolitiken så har integrationen på något sätt
kommit av sig själv. Nu behöver man systematiskt och strategiskt använda den.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl John Holmberg, replik

Fru talman! Jag tänker inte beröra ÅMHM den här gången, utan jag
konstaterar att det står ganska tydligt i regeringsprogrammet vad som
kommer att hända där.
När det gäller turismen så tycker jag också att det var en riktigt trevlig
stämning, det var partiöverskridande samsyn kring turismen. Det
kanske inte står så många rader om turismen, men det viktigaste står; vi
ska bli spetsigare. Samordningsgruppen, som får en nystart efter årsskiftet, kommer att ta del av alla goda idéer som finns både här inne och ute
på fältet. Det är min starka övertygelse.
Vtm Britt Lundberg, replik

Fru talman! Jag tror att om vi ska ha ett bra ledarskap, vilket jag tror att
vi alla är överens om, så behövs det tydlighet. Man behöver formulera så
att alla de som jobbar inom förvaltningen men också de som jobbar runt
om på Åland vet vilken regeringens riktning är och vilka prioriteringar
regeringen har för att utveckla turismpolitiken. Jag hoppas verkligen att
den politiken får ett eget och ett rejält kapitel i nästa budget.
Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

Tack, fru talman! Vtm Lundberg uttryckte sin oro för att intelligenta
barn inte kommer att få någon bra plattform genom det här är regeringsprogrammet. Jag är benägen att säga att det är precis tvärtom. Vi
lyfter fram kreativiteten, vi lyfter fram entreprenörskapet och det är där
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alla dessa intelligenta barn kan få ett utrymme att synas och ta plats där
de kanske inte passar in i de normala mallarna. Hur tänker vtm Lundberg, var missförstår vi varandra?
Jag vet inte om jag förstod vicetalmannen rätt när hon pratade om att
landskapsregeringen ska föra fram matpaket och olika kreativa lösningar. Är inte det branschens sak att göra?
Vtm Britt Lundberg, replik

Fru talman! När det gäller utvecklingen av grundskolan så tänker jag på
den rätlinjiga skola som vi har. Industrialismens mål är att man ska få
människor att lyda och få människor att göra det som man säger att
man ska utföra. Man har 45 minuters lektioner, man har läroplaner som
inte tar hänsyn till hjärnans mognad och om man kan tänka abstrakt eller inte. Man skulle behöva komma bort ifrån 45 minuters lektioner och
också kanske bortifrån läroplaner som strikt säger i vilken ordning man
ska göra saker och ting. Man ska jobba med någonting i 45 minuter, sedan ta 15 minuters paus, oavsett om man är jätte inspirerande eller inte,
och sedan ska man göra någonting annat i 45 minuter och sedan ta 15
minuters paus. Det får inte vara så att man svarar fel om man inte svarar
som det står i boken. Det finns väldigt mycket att göra på det området.
Jag välkomnar och följer med intresse utvecklingen av den nya grundskolan.
Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag hoppas och tror att kreativitet kan betyda annat än
att det ska vara kreativitet på lektionerna. Det kanske kan vara kreativitet om hur lektionerna ska läggas upp.
En sak som jag håller med vtm Lundberg är musikens helande kraft.
Många äldreboenden har idag musikterapi på agendan med den påföljden att medicineringen kan dras ner mycket. Det understöder jag.
Vtm Britt Lundberg, replik

Ja tack, vi behöver flera sådana goda exempel.
Det är förstås inte landskapsregeringen som ska sy ihop ett program
när det gäller turismen, utan rikta sig mot nya spännande marknader
som faktiskt kan göra en stor skillnad. Vi ska inte bara koncentrera oss
på det lilla och göra precis lika som tidigare. Vi kan inte säga färdigt hur
man ska göra, men vi vill se lite mera innovationer och utveckling istället för att fundera på hur många kommunkanslier vi ska ha på Åland.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Tack vtm Britt Lundberg för de stödande orden ändå
som till den största delen stödde det här regeringsprogrammet.
Däremot vill jag ta starkt avstånd, och det gör också mitt parti, till den
åsikt man lyfte fram nu kring utbildningsfrågor och skolan. Att säga att
96 procent föds smarta, jaha hur är det med de andra 4 procenten då?
Är de inte värda någonting? Vi socialdemokrater anser att dagens skola
faktiskt har gått framåt mycket sedan vtm Britt Lundberg var lärarinna i
skolan. Idag ser man mycket till det individuella behovet, man ser till
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elevens styrkor och svagheter och man stöder också att alla ska klara av
att jobba i framtiden. Det är det som lyfts fram i det utbildningspolitiska
arbetet i det här dokumentet. Att vårt skolsystem skulle göra så att elever slutar vara spontana och energilösa? Jag måste nog starkt ifrågasätta
på vilken forskning centern nu lyfter fram sådana här påståenden?
Vtm Britt Lundberg, replik

Fru talman! Det kan vi gärna återkomma till, jag har inte källorna med
mig här. Men 95 procent av barnen föds smarta, dvs. de skulle kunna
utvecklas till vad som helst, 4 procent kan inte det och det är kanske inte
en lika smickrande siffra. Det är kanske fel att använda ordet smarta,
men idag finns det ganska många barn som inte klarar grundskolan på
ett lyckosamt sätt. Vi har de bästa lärarna, vi har alla förutsättningar att
klara skolan hur bra som helst. Vi skulle kunna göra något underbart
spännande av det här, lyfta skolan en nivå till och faktiskt ta tillvara alla
dessa barn som idag har jobbigt med matematiken. Varför har de det?
Varför har vissa jobbigt att sitta stilla? Varför har vissa jobbigt med att
det är stökigt i klassen? Behöver det vara så här? Det är egentligen det
som jag ifrågasätter. Jag ifrågasatte definitivt ingenting av dagens skola,
det enda jag talade om var skolformen som vi har Europa. Vi på Åland
skulle kunna göra någonting spännande, ett eget experiment när regeringen vill experimentera.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det är bekymmersamt att höra när centerns vtm Britt
Lundberg trasslar in sig i det här fruktansvärda snåret. Nu var det plötsligt 95 procent som föds smarta, men tidigare sade hon 96 procent. När
det gäller 4 procent menar man då elever med anpassade läroplaner eller menar man elever som har Downs syndrom? Jag och mitt parti är
starkt av den åsikten, och det kommer också fram i regeringsprogrammet, att alla behövs i vårt samhälle. Alla ska kunna försörja sig själva på
något sätt med hjälp och stöd i samhället. Det är därför som t.ex. antagningssystemet till gymnasieskolan ska ses över. Med rätt stöd, hjälp,
specialundervisning, kuratorer och annat stöd så ska man på den nivån
som eleven är hitta anpassat arbete i framtiden och anpassade utbildningar. I den riktningen vill mitt parti gå.
Vtm Britt Lundberg, replik

Fru talman! Ltl Kemetter hakade upp sig på enstaka siffror när vi egentligen talade om en innovation som skulle kunna vara världsunik. Jag
pratade om att vi kanske inte behöver några anpassade lärokurser
längre om vi skulle lyckas hitta nyckeln till hur man som elev faktiskt
kan ta till sig undervisningen. Jag är helt säker på att den här kompetensen finns idag ute i våra skolor. Man skulle också fundera vidare på hur
skolformen ska vara uppbyggd för att fungera optimalt för våra barn och
våra roller idag.
Jag tror att jag slutar här eftersom jag märker att ltl Kemetter inte
lyssnar.
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Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vtm Viveka Eriksson

Talman! Liberalerna står bakom regeringen och stöder förstås lantrådet Katrin Sjögrens regeringsprogram.
Det är ett riktigt bra program, inte så att vi får alla svar på exakt hur politiken ska genomföras. Men programmet visar vägen och anger riktningar inom
många politikområden. Konkretisering kommer att genomföras med en
handlingsplan och ett lagstiftningsprogram.
Åland leds politiskt i fyraårsetapper. Efter val tillsätts ny regering som vill
göra sina prioriteringar och ge sina avtryck. Starten för den nya regeringen
tar flera månader innan det nya kollegiets politik börjar synas här i lagtinget.
En lag behöver en lång beredningsprocess och budgetar kräver många vändor
mellan förvaltning och politiker innan den kan föreläggas lagtinget. Sista året
på mandatperioden brukar bli en hård slutspurt blandad med politiska dragkamper eftersom de olika partierna då har behov att profilera sig inför kommande val. Så i verkligheten har en regering cirka tre år på sig att förverkliga
sin politik. Därför, för att politiken inte ska bestå av lappkast och för att ta till
vara ålänningarnas intressen och ge förvaltningen stabilitet, behövs ett långsiktigt tänkande inom politiken. Vi måste ha respekt och vara ödmjuka inför
andra partiers arbete i regeringsställning. Därför förutsätter jag att vår nya
regering nu fortsätter arbeta med projekt som inletts och som för Åland i en
bra riktning, att lagar som varit under beredning och som är betydelsefulla
för samhällsutvecklingen förs vidare och att regeringen också kan ge erkänsla
till de politiker som suttit innan i regeringen för deras arbetsinsatser.
För i verkligheten är vi små, vi har begränsade resurser och en slimmad
förvaltning som ska klara konststycket att sköta självstyrelsens alla utmaningar. Därför måste vi hushålla med våra resurser och använda dem på ett
smart sätt.
Redan i anslaget av programmet sägs just det här, att arbetet måste vara
långsiktigt och fortgå över flera mandatperioder.
En röd tråd i programmet är hållbar utveckling. För oss liberaler är det en
självklarhet att vi ska hushålla med våra resurser. Det handlar om de ekonomiska resurserna, ekologin och det sociala området.
För att uppnå långsiktig hållbarhet måste vi förhålla oss till de ekonomiska
ramarna, värna miljön och trygga välfärden. Vi ska ta tillvara humankapitalet
människors kompetenser och förmågor och låta den kraft som utgår från
ålänningarnas kreativitet och aktivitet driva samhällsutvecklingen. Det är allas vårt, vi ålänningarnas, arbete och företagande som håller hjulen rullande
och som för Åland framåt.
Vi ska tillsammans ta hand om våra ekonomiska tillgångar på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Ekonomin är skral och ministrarna kan inte se fram
emot en glassig tillvaro, det blir att dra på arbetshandskarna och ta nya tag
om den ekonomiska utvecklingen.
Programmet ger en riktning om den ekonomiska politiken, vilka mål som
ska uppnås. Bakom skrivningarna ligger en plan för hur arbetet ska skötas i
praktiken. Det innebär inbesparingar och hårda prioriteringar, inga reformer
får kosta nya pengar och reformer som genomförs bör ha en inbesparande effekt. Men det kommer också att finnas ett behov att genomföra åtgärder där
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det finns en stor politisk enighet kring, åtgärder som kostar. Två exempel är
arbetsvärdering, lika lön för likvärdigt arbete och sociala lagpaketet som nu
ska revideras. För att skapa utrymme för de politiskt prioriterade åtgärderna
måste det skapas ett ekonomiskt manöverutrymme. Det kan innebära indragningar inom andra områden. Från liberalernas sida har vi sagt att ingenting kan vara heligt, alla verksamheter ska sättas under lupp. Det blir alltså
inte roligt. Regeringen kommer att få stå till svars när människor på olika sätt
påverkas.
I den liberala gruppen är vi medvetna om det svåra arbete som ligger framför oss men vi säger: Det finns ingen annan väg för ett hållbart Åland. Vi
måste få plus och minus att gå ihop.
Liberalerna är övertygade om att vi tillsammans blir starkare. Därför vill vi
gå den väg som utstakas om den kommunala strukturen. För att ta ställning i
svåra frågor behöver vi fakta som underlag. Därför ser vi fram emot en mer
konkret utredning om effekterna av olika samgåenden mellan kommuner. Vi
är inte färdiga att tala om vilket antal kommuner som skulle vara bäst. Men vi
ser behovet av att vi på Åland ska bli bättre på att samverka och dra åt samma
håll. Vi har allt för många gränser, barriärer och diken inom vårt offentliga
Åland, de ser vi inom många politikområden. Det är förstås en följd av att
olika huvudmän sköter verksamheter men också en följd av delade behörigheter. Människor borde inte känna av de här gränserna, människor borde
inte falla ner i dikena som uppstår då olika huvudmän sköter det som för den
enskilda personen borde vara en sammanhållen helhet.
På flera ställen i programmet talas om att ta tillvara sakkunskap och erfarenheter i beredningsarbetet. Det är bra att bjuda in kommuner, organisationer, näringsliv, tredje sektorn i arbetet. När större reformer genomförs som
t.ex. socialvårdslagarna och kommunala strukturen är det klokt att tillförsäkra de som kan områdena, som arbetar inom sektorn som har både kompetens och erfarenhet, plats i ett tidigt skede i beredningsarbetet.
I lagstiftningsprocessen kunde större tyngd läggas på underliggande beredningsarbete innan lagberedningen tar över och formulerar paragraferna.
Vi har från så många håll hört att det finns ett missnöje i vårt samhälle med
hur lagstiftningsprocessen går till. Lagar tas fram inom förvaltningen utan
tillräckliga kontakter till sakkunniga, lagar går inte på remiss och när de
skickas på remiss är tidsramarna för snävt tilltagna och att det är svårt att i
ett sent skede få igenom förändringar. Därför stöder vi liberaler en omsvängd
lagstiftningsprocess. Genom att tillvara kunskap i ett tidigt skede blir också
lagarna mer hållbara och förhoppningsvis enklare att tillämpa. Och åter igen,
tillsammans blir vi starkare!
Åland har varit framgångsrikt när det gäller regionalpolitik. När vi har
gäster bortifrån brukar åtminstone jag skryta om hur framsynta politiker har
tryggat regionerna på Åland. Hur alla delar har getts förutsättningar att överleva och blomstra. Åland är en oslagbar helhet; stad, landsbygd och skärgård i
samverkan bidrar till att Åland är ett fantastiskt resmål för besöksnäring och
att näringar kan finna jordmån för olika näringsinriktningar i olika delar av
Åland. Det här kommer inte av sig själv, det krävs ansträngning och det behövs fortsatt förståelse för de olika regionernas behov.
Liberalerna kommer att fortsätta att försvara att hela Åland ska vara livskraftigt och därför stöder vi en regionalpolitik som tryggar överlevnaden i alla
delar av Åland. Det finns klara ambitioner i regeringen att fortsätta i tidigare
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politikers fotspår för att vi också i framtiden ska ha en levande landsbygd och
skärgård samt blomstrande tätorter som utgör motorn i helheten. Igen, tillsammans är vi starka!
Också inom självstyrelseutvecklingen kommer vi långt när vi drar åt
samma håll. Tillsammans är vi starka.
Utvecklingen av självstyrelsesystemet går vidare. Hittills har de åländska
medlemmarna i självstyrelsekommittén lyckats ena sig kring gemensamma
linjer. När vi nu gått in i konkretiseringsfasen krävs ännu mera hemarbete för
att vi ska samlas kring olika förslag.
Inom våren ska paragraferna formuleras och därefter följer arbetet med
motiveringar. År 2017 ska självstyrelsekommittén överlämna sitt betänkande.
Den här mandatperioden ska alltså reformen sjösättas och därför ska vi nu ha
beredskap att se över rutiner och arbetssätt inom lagtinget och landskapsregeringen. Som det är tänkt går vi över till mer politisk dialog med regering
och riksdag och av oss krävs därför eftertänksamhet och beredskap att
trampa upp nya stigar. Ett nytt system kräver nytt sätt att arbeta.
Vi vill alla modernisera och utveckla självstyrelsesystemet. De ramar vi har
redan idag ger oss otroligt gott manöverutrymme att bygga Åland. Vi får inte
glömma innehållet i självstyrelsen, här behövs hela tiden nya tag för att modernisera samhället och göra saker på ett ännu bättre sätt.
Liberalerna kommer den här mandatperioden att jobba som ett regeringsparti. Det är en del i vårt parlamentariska system att rollerna ändrar och vi
får ha beredskap att ta oss an våra uppgifter utifrån de olika rollerna. Vi
kommer att ge vårt fulla stöd till regeringen och lantrådet Katrin Sjögren och
bidra med den arbetsinsats som krävs för att föra Åland framåt.
Men vi kommer också att, så gott det går, bidra till ett gott samarbetsklimat här i parlamentet.
Avslutningsvis vill jag från den liberala gruppen uppmana lantrådet och
regeringen att nu ta tag om politiken direkt, redan från första dag, därför att
tiden är kort som jag sade inledningsvis. Fyra år går otroligt fort och det är
väldigt mycket som ska ske inom mandatperioden.
Vi vill också önska regeringen varmt lycka till i ert väldigt, väldigt viktiga
arbete för Åland och befolkningen.
Ltl Veronica Thörnroos, replik

Talman! Tack vtm Viveka Eriksson för ett informativt och klargörande
anförande från liberalernas sida.
När jag läste det här är regeringsprogrammet så funderade jag mycket
varför det är så konturlöst. Nu fick vi förklaringen av vicetalman, bakom
skrivningarna ligger en plan. Samma text återfinns i regeringsprogrammet: ”Regeringsprogrammet är av övergripande natur och kommer
att konkretiseras genom ett arbetsprogram samt ett lagprogram.” Min
frågeställning är; finns detta arbetsprogram? I så fall är min andra fråga;
när får vi andra ta del av det så att vi också förstår närmare hur konkretiseringen kommer att ske?
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Ltl Thörnroos har varit med och skrivit regeringsprogram tidigare och vet att ett regeringsprogram oftast innehåller riktlinjer, målsättningar och övergripande politik. Det är nästan att ogörligt att exakt i
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detalj gå in och säga väldigt, väldigt detaljerat hur politiken ska föras.
Därför har den här regeringen gått in för att göra ett övergripande regeringsprogram. Sedan har man en arbetsplan där man konkretiserar politiken, säger exakt hur den ska föras och även anger tidsplanen för hur
arbetet ska bedrivas. Jag bedömer att det är ett ganska vanligt arbetssätt.
Ltl Veronica Thörnroos, replik

Talman! Jag har ingenting negativt eller positivt att anföra vad gäller arbetssättet. Det är upp till regeringen hur de väljer att formalisera sig.
Med tanke på den politiska bredd som nu finns i regeringen så är det
klart att det behövs diskussioner före man får en samsyn.
Min konkreta fråga är; finns det ett arbetsprogram redan? I så fall,
kommer vi i oppositionen att få ta del av det eller kommer programmet
att arbetats fram under tid? Det är frågeställningen. Om programmet
inte finns så är det kanske delvis lite förvånande. Om det är så att programmet finns så hoppas jag att vi också ska få möjlighet att ta del av
det eftersom regeringsprogrammet, som vicetalman själv sade, är på en
mer abstrakt nivå.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Det finns riktlinjer. Parlamentet ska som regel vara mera riktgivande, övergripande och sedan finns det verkställighet. Vi har redan
utsett en regering som ska sköta verkställigheten. En handlingsplan är
en verkställighetsåtgärd där man ser hur man ska förverkliga den politik
som ritas upp i det här regeringsprogrammet. Det är ett ganska vanligt
tillvägagångssätt. När regeringsprogrammet har tagits fram har det förts
ingående diskussioner mellan grupperna där färdriktningen är ganska
klar inom de flesta områden.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson

Fru talman! Moderat Samling för Åland fortsätter att regera. Nu, liksom förra
mandatperioden, med socialdemokraterna. Det som är nytt är att centern har
bytts ut mot liberalerna. Ett mittenparti som har fått ge plats åt ett annat mittenparti alltså. Så vad är skillnaden då? Det återstår förstås att se, men det
skiljer sig en del.
Redan nu kan man se nya möjligheter öppnas i regeringsprogrammet,
såsom i frågan om kommunstrukturen. Jag ska återkomma till frågan om
kommunerna alldeles strax, men först lite annat.
Den frågan som överskuggar det mesta är ekonomin. Regeringsprogrammet har utmärkta skrivningar om kraftsamlingen kring att få hållbarhet i
ekonomin. För det första ska det sättas utgiftstak för alla de olika verksamheterna. Det är bra och något som lyftes från vårt parti redan för sju år sedan
när vi satt i opposition. Att inte ha tak på utgifterna är lite som att köra
”nercabbat”, det går bra när det är solsken och fint väder, men när det blir
oväder så är det inte så trevligt längre.
För det andra ska intäkterna täcka driftsutgifterna. Vi ska den här mandatperioden nå så långt som möjligt vi kan med att årsbidraget är positivt och

342

även täcker avskrivningarna. Självklarheter kan tyckas, men ack så viktigt att
sätta ner på pränt. Det här kommer att kräva ytterligare inbesparingar, men
också en politik som fokuserar på att få mer intäkter. Vi måste alltså sätta
Åland i rörelse! Det står redan en del om detta i regeringsprogrammet, men
mer kommer sedan om hur det ska gå till i tilläggsbudgeten i början av nästa
år där vi pekar ut riktningen och ger mer detaljer. Här kommer vi i Moderat
Samlings lagtingsgrupp att aktivt bidra med förslag och stötta finansministern och hela landskapsregeringen i det viktiga arbetet med tilläggsbudgeten. Den blir på många sätt avgörande för hur väl landskapsregeringen kan
komma att lyckas i arbetet med att få en hållbar ekonomi.
I vår lagtingsgrupp är vi särskilt nöjda över att regeringsprogrammet sätter
fokus på att minska byråkratin för näringslivet, till exempel genom den översyn som ska göras av ÅMHM:s verksamhet som ett led i att skapa en enklare
vardag för våra företag.
Vi har också med den för oss alla viktiga sjöfarten med vår utbildning och
det maritima klustrets potential i fokus.
Möjligheten att införa utmanarrätter ska prövas. Detta fanns med i förra
regeringsprogrammet, men genomfördes aldrig. Nu måste landskapsregeringen titta på frågan. Nu ska även landskapsregeringen ta ställning till vilka
landskapsverksamheter som helt eller delvis kunde utföras av privata bolag
eller av tredje sektorn. Mycket bra!
Miljöfrågorna kopplas ihop med näringslivet i en ministerportfölj. Lyckas
vi med att ha näringslivet med i hållbarhetsarbetet så kan vi nå riktigt långt
med en bättre miljö för oss, våra barn och kommande generationer. Här kan
det finnas skäl att i första hand sätta fokus på sådant som ger lönsamhet samtidigt som det förbättrar för miljön.
Entreprenörskap och kreativitet ska vara i fokus i skolan. Lyckas vi med
detta kommer vi på sikt att ha ett Åland som erbjuder kreativa miljöer och
fostrar morgondagens framgångsrika anställda och företagare. Det är jätteviktigt eftersom alla nu borde veta att det är jobben som ger pengarna till välfärden. Man kan inte äta kakan före den har bakats.
Talman! När det gäller socialpolitiken verkar alla vara överens om att socialvårdslagstiftningen behöver ses över. Det ska göras nu, med tredje sektorn
involverad. I samband med det ska en anmälningsplikt övervägas, alltså en
åländsk ”Lex Sarah” som vi har fört fram länge nu. För oss inom Moderat
Samling är det viktigt att man visar respekt för människor, även de äldre. Vi
ser det som självklart, men vi är inte naiva och vet att det ibland tyvärr kan
uppstå problem, så det är bra att landskapsregeringen tittar på det här nu.
Det vore viktigt att både offentligt och privat anställda, i lag, har rätt och
skyldighet att anmäla missförhållanden.
Sedan blir det en av flera efterfrågad ny äldreomsorgslag där till exempel
mätningen av funktionsförmågan ska bli obligatorisk för att säkerställa rätt
vård på rätt nivå.
Inom hälso- och sjukvården måste vi få ner kostnaderna och öka intäkterna för att klara av de ekonomiska utmaningarna samtidigt som vi säkerställer
en hållbar vård av god kvalitet. Det här är en av de största utmaningarna. Regeringsprogrammet tar sikte på att utveckla verksamheter i samverkan med
den privata och tredje sektorn, vilket sannolikt är nödvändigt då vi inte
kommer att klara av allt själva i offentlig regi.
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Möjligheterna till ökad självfinansiering för ÅHS ska utredas och avgifterna ska ses över. Vi kommer med stor sannolikhet att komma fram till att en
hel del avgifter måste ändras. Det förebyggande arbetet är också synnerligen
viktigt för att långsiktigt få ner kostnader i sjukvården. Det är bra att fokus
sätts på att främja och förebygga den psykiska hälsan.
Landskapsregeringen ska också titta på möjligheterna till att införa ett
friskvårdsavdrag eller andra friskvårdsstödjande åtgärder. Vi övertygade om
att detta kunde vara bra eftersom en satsad euro på friskvård ger flera euro
tillbaka. Åtgärder som stöder friskvård blir alltså självfinansierande på sikt.
Vi hoppas att det kunde inspirera lite mer till att fler har en hälsosammare
och positivare livsstil. De som håller sig igång, slutar röka, äter sundare och
stressar mindre har också större förutsättningar att hålla sig friska, vilket förstås är bra såväl för den enskilda som för oss alla genom en minskad belastning på sjukvården.
Slutligen om regionalpolitiken. Äntligen kan vi överhuvudtaget titta på frågan om kommunstrukturen. Större och starkare kommuner ger bättre service. Om vi ska kunna ge en mer likvärdig rättssäker service, och möjliggöra
långsiktigt hållbara ekonomiska enheter på kommunal nivå över hela Åland,
så måste vi ha större och starkare kommuner. Nu tar vi med kraft tag i frågan
och ser över landskapsandelssystemet i syfte att uppmuntra till samgående
samt utreder alternativ till dagens 16 kommuner och genomför en folkomröstning under mandatperioden. Därefter tas beslut om den fortsatta processen när vi vet vad ålänningarna tycker. Ingen borde väl kunna vara emot det
här eller vill man inte ens veta vad folket tycker baserat på faktaunderlag?
Till sist vill jag bara säga att vi i vår lagtingsgrupp vill rikta ett tack till våra
regeringskollegor. Arbetet med regeringsprogrammet har bedrivits med
öppna kort och stor tillit till varandra. Det har aldrig funnits någon oro för att
den ena eller den andra driver en dold agenda eller att någon taktikerar
bakom kulisserna. Så bygger man förtroende för varandra och politik handlar
om just det; förtroende.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Ltl Petri Carlsson tar upp några viktiga saker som var
med i förra regeringsprogrammet. Det var att minska byråkratin, utmanarrätter ska prövas och jag vet att ltl Carlsson, när han kom in i lagtinget, ivrade för nyckeltal i budgeten. Nu har moderaterna suttit med i
regeringen under en fyraårsperiod och inte verkställt någonting av det
här. Vad säger att man nu ska lyckas? Kommer moderaterna fram med
sin det politik bättre nu med liberalerna i regeringen när man inte lyckades med centern? Vad är det som säger att man den här gången ska
lyckas? Vi från Ålands Framtid har hela tiden under de här fyra åren lyft
upp de frågorna med att minska byråkratin och testa utmanarrätterna,
men ingen respons från den tidigare regeringen. Vad är det som säger
att det nu kommer att gå vägen?
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! När man har ett omfattande regeringsprogram med
många konkreta punkter så vet alla att det inte alltid går att förverkliga
precis allting. Någonting kommer att bli ogjort och vissa saker förblev
ogjorda.

344

Nu har vi ett regeringsprogram med mycket färre sidor, med vissa
konkreta punkter och några saker lyfte jag fram. Eftersom vi har färre
konkreta punkter i det här regeringsprogrammet så tror jag nu att finns
det möjligheter att de också blir genomförda.
Jag vill inte påstå att det inte skulle ha förts fram någonting som
handlar om nyckeltal. Det har förbättrats. Vi har det ytterligare med i
regeringsprogrammet. Vi har ministrar som tidigare har varit med i finans- och näringsutskottet och som just har tryckt på de här frågorna.
Jag tror att vi kan få fram flera nyckeltal nu.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Jag har en förhoppning om att det kommer att bli
nyckeltal. Den nu sittande finansministern har också lyft de här frågorna, så det tvivlar jag inte på.
När det gäller att minska byråkratin för företagarna och utmanarrätter så tolkar jag att moderaterna egentligen har misslyckats i den tidigare regeringen med att få de här frågorna verkställda. Jag hoppas att
man driver de här frågorna lite bättre och hårdare nu så att de verkligen
verkställs så att jag under de här kommande fyra åren slipper upprepa
var frågan om minskad byråkrati och utmanarrätter ligger.
Ltl Petri Carlsson, replik

Självklart kommer moderat samling att jobba för att förbättra förutsättningarna för näringslivet. Till skillnad från sist så finns det nu en rapport där man kan utgå ifrån hur det ser ut med tillsyn och avgifter. Jag
har en förhoppning om att det går att förverkliga en del minskad byråkrati.
Jag skulle också gärna vilja höra lite mer av ltl Brage Eklunds förslag
på hur vi ska minska byråkratin. Jag har svårt att få några sådana förslag. Jag hör aldrig några konkreta förslag från ltl Eklund på hur byråkratin ska minska. Jag ser fram emot förslag i den framtida debatten.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Veronica Thörnroos, replik

Talman! Jag citerar gruppledaren för moderat samling Petri Carlsson:
”Större och starkare kommuner ger bättre service.” Ja men, nonsens!
Om större och starkare kommunerna ger bättre service då borde ju Mariehamns stad ha det lägsta skatteöret av alla, erbjuda den absoluta
bästa servicen åt alla och bara vara det ultimata eftersom Mariehamns
stad är den största kommun. Är det så? Nej, så är det inte när man tittar
på de kommunala siffrorna!
Vad gäller kommunsammanslagningar så tappade moderat samling
tre mandat i det senaste valet och socialdemokraterna tappade ett mandat, sammantaget fyra mandat. Det var de två partier som kraftigast inför valet gick in för att vi ska minska antalet kommuner. Säger det
gruppledare Carlsson någonting?
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! När det gäller att de större och starkare kommunerna
ger bättre service så har jag definitivt den uppfattningen. Ltl Thörnroos
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sade att det bara skulle vara skatteöret som visade på detta, men finansieringssystemet är mer än bara skatten. Vi har också ett landskapsandelssystem där flera är med och finansierar en service, de större kommunerna på Åland och de som har mera pengar. Jag tycker inte att det
går att dra parallellen till skatteöret bara rakt av i det fallet. Ålänningar
utnyttjar ju service som erbjuds i andra kommuner. Fritidsanläggningar
används över kommungränserna utan att man alltid är med och finansierar. Det går inte att säga på det enkla sättet som ltl Thörnroos gjorde.
När det gäller understödet så får jag återkomma i nästa replik.
Ltl Veronica Thörnroos, replik

Talman! ”Större och starkare kommunerna ger bättre service”. Det var
inte bara skatteöret jag tänkte på när jag diskuterade Mariehamns stad,
det finns mycket annat. Var finns de lyckligaste människorna statistiskt
sett? Jag tror bestämt att de finns i Lemland och det är ingen speciell
stor kommun, det är möjligt att det har förändrats. Men inför valet så
var det moderat samling som sade ”större och starkare kommunerna
ger bättre service”. Moderat samling tappade tre mandat! Ålands folk
sade sitt. Socialdemokraterna var minst lika tydliga, de tappade ett
mandat. Se inte gruppledare Carlsson här en fingervisning från Ålands
folk om vad man tycker om kommunsammanslagningar? Jag bara frågar.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! För det första ska vi konstatera att ett val inte bara
handlar om en enda fråga. Den enda undersökningen som har gjorts har
gjorts av ÅSUB på uppdrag av kommunförbundet där majoriteten av
ålänningarna är för färre kommuner. Det är faktaunderlag, vilket ltl
Thörnroos kan läsa innantill.
Vad gäller väljarunderstödet så kan man se på resultatet på olika sätt.
Fakta är att moderat samling och obundna slog ihop lagtingsgrupperna,
men vi gick inte samman i partierna. Därmed har moderat samling från
fyra mandat i förra valet gått till nuvarande fem mandat. Det är en ökning när det gäller valresultatet. Centern har ju backat med ett antal röster. Så i fall är det lika mycket en fingervisning åt Thörnroos.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mikael Lindholm, replik

Tack, fru talman! Ltl Petri Carlsson menade att det är folkets vilja och
att det ska vara en folkomröstning om antal kommuner. Borde det inte
vara kommunvisa folkomröstningar? Om man har en folkomröstning
för hela Åland så betyder det att invånarna i två kommuner som är tillräckligt stora ska vara med och bestämma för hela Ålands folk om hur
många kommuner vi ska ha. Tycker ltl Petri Carlsson att det är rätt?
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag tycker självklart att det ska vara så som det står i
regeringsprogrammet, dvs. att det ska vara en rådgivande folkomröstning som innefattar Åland som helhet, inte kommunvisa folkomröstningar. Jag har större tillit till ålänningarna. Ålänningarna har faktiskt
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kapaciteten att lyfta blicken, se Åland som en helhet och fundera på vad
som vore bäst för Åland när vi får faktabaserat underlag från landskapsregeringen.
Ltl Mikael Lindholm, replik

Tack, fru talman! Jag hör på ltl Petri Carlsson att vi inte har samma
åsikter här. Jag anser att det bli förödande för de perifera delarna av
Åland om de som bor i centralorterna ska få bestämma även i en sådan
fråga. Om folk ute i bygderna vill gå samman så då är det helt okej med
sammanslagningar, men att tätorterna ska bestämma hur glesbygden
ska organiseras det är inte demokrati för mig.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag förstår inte den här skräckpropagandan som ltl
Lindholm fortsätter att sprida i centerns namn. Man påstår att allt i periferin skulle gå om intet så fort man minskar på antalet fullskaliga
kommuner. Jag kan inte förstå hur det kan resultera i det. Det beror helt
på hur man gör det och hur man ser till att säkerställa att en service
också kan levereras till andra ålänningar. Servicen måste inte vara beroende av den kommunala gränsen. Man kanske kan ha närmare till något
på andra sidan dagens kommungränser. En sådan lösning kan leda till
en förbättrad service. Ser man bara till sin egen kommungräns och de
gamla kyrksocknarna då förstår jag att man tänker så, men om man lyfter blicken lite ser man att samhället har förändrats och att det finns
andra lösningar nu.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson, replik

Med stöd av vilken lagstiftning tänker man vidta åtgärder när det gäller
förändringar av kommunstrukturen? Det jag saknar i Katrin Sjögrens
regeringsprogram är en klar fingervisning att man först börjar titta på
den lagstiftning som styr hanteringen av de kommunala strukturerna,
men det står ingenting här om att det ska skapas någonting nytt här. Vi
ska alltså förlita oss på över 20 år gammal lagstiftning som gällde i Finland på den tiden. Det är den som vi ska bygga på och den lagstiftningen
bygger på att man hör de berörda kommunernas invånare. Inte ens den
nya finska lagstiftningen som man tillämpar i Finland idag tillåter att
man kör över de berörda kommunerna. Jag förstår inte hur man har
tänkt sig, inom allmän folkomröstnings namn ska man kunna vidta vilka
åtgärder som helst, med stöd av vilken juridisk grund?
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Det står inte att vi ska vidta åtgärder ännu. Utifrån det
resultatet som kommer fram ska vi göra övervägningar och fundera på
hur man går vidare i den här processen. Självklart kommer kommunerna att få vara med och tycka till. Lantrådet har redan talat om det här i
talarstolen att kommunerna ska vara med i dialogen, men framförallt
invånarna. Vi frågar ju invånarna direkt. Vad är problemet? Varför vill
inte ltl Harry Jansson fråga vad invånarna tycker? Vad är man rädd för?
Vill man inte veta vad invånarna tycker?
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Ltl Harry Jansson, replik

Men bästa ltl Carlsson, ledamoten sade själv för en stund sedan från talarstolen att det redan finns tillräckligt med allmänt tyckande. Förutom
det som Ålands kommunförbund har genomfört, med ÅSUB inblandad,
och det som ltl Holmberg gjorde här som en del av valkampanjen så har
man redan frågat på ett allmänt plan vad ålänningarna tycker. Vad vi
från centerns sida vänder oss emot är att man i allmänhetens namn ska
köra över de berörda kommunerna. Vi har ingenting emot om regeringen Sjögren vill slösa med pengarna, det får man ta ansvar för, men varför ordnar något som inte ger svar på frågan; hur vill de som verkligen
bor i en kommun att deras kommuns framtid ska se ut? Det är två skilda
saker. Allmänna folkomröstningar får gärna anordnas i de frågor som
regeringen Sjögren önskar.
Ltl Petri Carlsson, replik

Jag förstår faktiskt inte vilken uppfattning ltl Harry Jansson har när det
gäller befolkningens syn på detta och vad tycker ålänningarna om hur
många kommunala enheter vi ska ha på Åland. Den enda fingervisning
jag har är ÅSUBs utredning som finns sedan tidigare. Någon annan
undersökning finns inte. Därför skulle det vara värdefullt att fråga ålänningarna. Jag förstår fortfarande inte varför centern är så rädda för att
fråga befolkningen, så att vi får underifrånperspektivet på riktigt och
inte centerns uppfattning om underifrånperspektivet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Ltl Karlsson nämnde att sjukvårdskostnaderna måste nedbringas. Tidigare har moderaterna uttalat sig om att guldkanterna i
åländsk sjukvård måste bort. Är en persons behov av bot och bättring nu
klassad av moderaterna som en guldkant i tillvaron? Var finns guldkanten i sjukvården hos den som vill bli frisk?
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag har inte uttalat mig på det här sättet. Det måste
vara någon annan som ltl Runar Karlsson hänvisade till. Självklart
måste vi också titta på kostnaderna i ÅHS budget och hur vi ska lyckas
komma tillrätta med underskottet på 20 miljoner som vi alla verkar vara
relativt överens om här lagtinget, utom möjligen någon enstaka ledamot
som tycker att underskottet är ännu högre än 20 miljoner. Hur ska vi
lyckas med detta om vi inte också tar av den del som är den största inom
landskapets budgetposter, dvs. ÅHS?
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Sjukvården måste i princip samtliga ålänningar besöka någon gång. Den är den mest omhuldande verksamhet som vi måste ha.
Jag har läst i media att den moderata regeringssidan har uttryckt att
guldkanten ska bort, med det måste man ju läsa att någonting ska bort
från sjukvården. Nu pratar man om att det är av ekonomiska orsakar.
Varför satsar man då 50 miljoner på en kortrutt inom den här mandat-
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perioden, som det står i handlingsprogrammet, men man ska försämra
sjukvården? Varför, herr Carlsson?
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Ingenstans har jag påstått att vi kommer att försämra
sjukvården. Vi måste få ned kostnaderna, det är helt klart. Man kan göra
saker på nya sätt. Man kan t.ex. använda tredje sektorn och privata företag och man kan se till att bringa ned kostnaderna på andra sätt genom
att göra saker på nya sätt, det såg vi inte minst under konflikten tidigare
där man hanterade saker. Det går säkert att ta tillvara de kunskaper man
fick då.
Vad gäller kortrutten så tycker jag inte att det står någonstans i regeringsprogrammet att vi ska satsa 50 miljoner under den här mandatperioden. En sådan åsikt får ltl Runar Karlsson stå för själv.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Axel Jonsson

Tack, fru talman! Det är en på många sätt intressant debatt även om vi märker att debatten lite lider av att det finns så lite konkret att diskutera i regeringsprogrammet, vilket vi har varit överens om. Jag uppfattar att det också
har varit en målsättning från regeringspartiernas sida att inte konkretisera
för mycket i det här skedet. Jag ska börja med en liten kort reflektion kring
det.
Det är klart att det kan vara lite knepigt och svårt att konkretisera på några
månader den politik som tre olika partier, med tre olika ingångsvärden, ska
komma överens om. Det kan man ha full förståelse för. Men det betyder inte
att det är mindre viktigt att lyckas komma överens om de konkreta förslagen
som ska förverkliga målen, som beskrivs ganska bra i regeringsprogrammet.
Jag tror att det är oerhört viktigt att man så snabbt som möjligt lyckas konkretisera den här politiken.
Ser vi på den förra mandatperioden och dess facit så hade man också
ganska högt ställda mål på flera områden. Man undvek långt att konkretisera
de svåra frågorna som t.ex. samhällsreformen och KST, vilket resulterade i att
vi fick en ganska stor kompromiss, om man ska uttrycka det milt, som presenterades på lagtingets bord ett halvår för lagtingsvalet.
Är det någonting som Åland behöver i nuläget med tanke på den utmanande ekonomin och de utmanande tiderna för självstyrelsen och annat så är
det en tydlig politik med en tydlig linje så att vi kommer bort från de stora
kompromisserna som varken leder till den ena eller den andra riktningen
som t.ex. KST. När det gäller KST kunde regeringen uppenbarligen inte ge
tydliga direktiv utan man valde att lämna över frågan till kommunerna med
uppdrag att lösa detta att åt oss. En sådan politik behöver vi inte framöver,
det ska vi undvika.
Konkretisera programmet så fort som möjligt! Det är vår uppmaning till
regeringspartierna. Vi från oppositionens sida ska förstås bidra med våra
konstruktiva inlägg och idéer om hur det bäst ska göras.
Med det sagt så vill jag fokusera på tre områden i regeringsprogrammet;
självstyrelsen, ekonomin och lite kort om näringspolitiken och det man skriver om ett hållbart näringsliv.
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En hållbar självstyrelse är ju ett ganska intressant begrepp som man väljer
att beskriva det här området på i regeringsprogrammet. Man kan ställa sig
frågan idag; har vi en hållbar självstyrelse? Knappast. Alla är överens om att
dagens självstyrelsesystem inte räcker till för att tackla den språkliga utveckling som pågår i Finland. Vi behöver ett nytt system på bordet år 2022. Det är
viktigt att man lyfter fram det här i regeringsprogrammet. Det är också viktigt
att vi har en regering som även driver den här frågan med kraft, vid sidan det
arbetet som förs i Ålandskommittén. Risken har hittills varit att självstyrelsefrågorna skjuts till Ålandskommittén, sedan lägger vi oss inte i dem i övrigt
och debatten förs mer eller mindre i Ålandskommittén. Det som vi vet av erfarenhet när vi pratar om självstyrelseutveckling är att det lyckas bäst om det
sker som en brett förankrad folklig process. Så uppstod självstyrelsen från
första början, det är därför som vi har självstyrelse idag för att det fanns ett
folkligt stöd och en bred folklig diskussion om de här frågorna. Både lagtinget
och regeringen måste se till att skapa förutsättningar för detta.
Samtidigt behöver vi också hålla diskussionen om dagens självstyrelsesystem levande. Jag saknar en analys av de möjligheter som faktiskt dagens
självstyrelselag erbjuder i det här sammanhanget.
Den förra regeringen hade en skrivning till lagtinget att man skulle återkomma med förslag på övertagandet av alkohollagstiftningen eller åtminstone göra en analys av detta. Detta saknas i det här regeringsprogrammet. Därför ställer jag frågan direkt; hur ser den nya regeringen på den möjligheten att inom ramen för nuvarande system överta alkohollagstiftningen
eller de delar som vi inte förfogar över i dagsläget?
Man skriver också att externa relationer ska utvecklas men sätter egentligen punkt därefter. Jag vill ge lite vägkost; titta på organisationer som IMO,
HELCOM, Östersjörådet- CBSS, UNESCO, European Brodcasting Union som
sköter inte bara melodifestivalen utan också diskuterar upphovsrättsfrågor ur
ett europeiskt perspektiv. Ta med detta när ni konkretiserar regeringsprogrammet framöver och kom tillbaka med en arbetsplan, en analys av vilka
möjligheter dessa viktiga organ ute i världen bjuder på vore ålänningarna och
Ålands lagting förtjänt av.
Man kan bara konstatera det exempel som nyligen dryftades i debatten där
Finland uppenbarligen försökte stänga ute Åland från Europarådets kommunala och regionala kongress, vilket förstås är uppseendeväckande på många
sätt. Man har haft ett regelverk som har berättigat Åland en plats, men istället
för att ge Åland platsen valde man att ändra regelverket. Det kan ju tyckas lite
bakvänt. Det vore intressant för lagtinget att fördjupa sig i varför man från
finsk sida har den här inställningen i den här frågan.
Vi borde se till att flytta fram positionerna och försöka undvika att stängas
ute från ytterligare internationella samarbeten. Det är inte desto mindre intressant mot bakgrund av att man i Ålandskommitténs delbetänkande faktiskt öppnar för större möjligheter att diskutera självstyrelsen och ge Åland
möjlighet genom att återinföra klagorätt i någon form och också utveckla engagemanget på internationellt plan. Samtidigt väljer Finland i konkret handling att stänga ute Åland från samarbetet som ligger under Europarådet. Lite
märkligt, kan man tycka.
Vad gäller experimenten med jordförvärvsrätten, som har diskuterats här
mycket i debatten, så är det självklart att man inte ska experimentera med
självstyrelsens grundfundament, i synnerhet inte när den bygger på undantag
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från EU-rätten och standstill principen, som förklaras mycket bra här debatten. Jag tycker att en minst lika viktig orsak till att man inte ska experimentera med en sådan fråga är att det faktiskt handlar om en grundläggande rättighet. Rätten att besitta fast egendom är ganska starkt förankrad i grundlagen. Man ska tänka efter noga före man går vidare med den typen av politiska
ambitioner när det gäller att experimentera med rättigheter i enskilda projekt. Det är bra att vi får diskutera denna fråga ytterligare i en parlamentarisk
referensgrupp. Jag tror att frågan kan vinna mycket på det. Man måste ändå
få förbehålla sig rätten att ställa sig lite skeptisk till att vi ska sälja ut fritidstomter till icke ålänningar när vi faktiskt har byggt upp en lång tradition att
bevara ett livskraftigt och levande åländskt samhälle på basen av att det är de
som bor och lever här som också ska äga marken i så stor utsträckning som
möjligt.
Ekonomin kanske är den största utmaningen i det här regeringsprogrammet. Regeringen presenterar att 20 miljoner behöver sparas. Man behöver
faktiskt hitta konkreta lösningar på det här problemet, det kan vi alla vara
överens om. Det här är den största utmaningen.
Tänker man på det som jag inledde med, att vi har tre regeringspartier
med lite olika ideologier och lite olika ingångsvärden, så är det oerhört viktigt
att man snabbt konkretiserar den politik man tänker lägga fram. Vi ska förstås bidra i allra högsta utsträckning med det.
Vi har under den förra mandatperioden hävdat att man måste minska de
egna verksamhetskostnaderna med 5 procent, vilket motsvarar ungefär 9 miljoner. Börjar man i den ändan så behöver man ytterligare hitta 11 miljoner för
att få det här paketet att gå ihop. Vi kritiserades för att vi mer eller mindre
ville rasera välfärden och vilka konsekvenser detta skulle få om man gick in
för en sådan politik.
Nu har vi 20 miljoner underskott framför oss p.g.a. att vi inte kunde prioritera tydligare under den förra mandatperioden. Här har vi alla en läxa att
lära.
Målen är bra. Se till att konkretisera snabbt så kan vi få en bättre diskussion också på det här området.
Jag förhåller mig lite fundersam till skrivningen om att bygga upp en buffert för att kunna motverka en framtida lågkonjunktur och i nästa mening
skrivs att man ska kunna göra för investeringar genom att uppta lån. Det är ju
svårt att spara undan pengar om man har stora skulder. Det blir inte riktigt
meningsfullt. Jag återupprepar det som vi har framfört från vår sida; målsättningarna borde vara att även klara investeringar utan lån framöver, annars kan vi glömma att bygga upp framtida buffertar. Det tror jag att vi kan
vara ganska överens om.
Att sälja ut fastigheter motionerade vi nyligen om. Det är en bra skrivning.
Skrivningen om att utmanarrätten är bra. Jag hoppas att den punkten förverkligas i det här regeringsprogrammet, vilket inte gjordes i den förra regeringen. Alla är väl värda en andra chans. Det här är väl den andra chansen att
förverkliga utmanarrätterna och göra slag i saken.
Man kan också tycka att skrivningen om klumpsumman, en reviderad avräkningsgrund, känns lite uppgiven. Jag hoppas att jag bara läser den meningen fel. ”En justering av avräkningsgrunden i enlighet med den nuvarande självstyrelselagens stadganden eftersträvas”. Det kan vara ett lite
svagt ordval i det sammanhanget med tanke på att man de facto redan 2009
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visade att vi har gått miste om över 100 miljoner euro på grund av nettobudgeteringen som har införts fram till 2009, under de första 20 åren av dagens
självstyrelsesystem. Det borde vara motiv nog för att man skulle ha ett lite
mera offensivt ord än att man ”eftersträvar” en justering. Det borde vara ett
krav från åländsk sida.
När det gäller ekonomin så är det förstås lovvärt att man nu har bestämt
sig för att klarlägga vilken trafik vi ska ha före vi börjar shoppa nya färjor. Det
är en bra mening som beskriver det hela mycket väl. Tack för den skrivningen.
Angående näringslivet och en hållbar näringspolitik så är det mycket positivt att läsa att man kommer att inleda en större avbyråkratiseringsprocess.
Många av de tankar och idéer som vi har haft kring ÅMHM och annan byråkrati har man tagit till sig. Det tackar vi från Ålands framtids sida förstås för.
Våra förslag till hur det här kunde genomföras efterfrågades lite hastigt här i
debatten. Vi har förstås många förslag och vi hoppas att vi har möjlighet att
bidra regeringen i det arbetet. Om man tar fasta på det som står i regeringsprogrammet så ett konkret förslag är att man kanske tänker om en gång till
för att gå in för att skapa en övergripande planeringsmyndighet i någon form.
Jag tror inte att det kommer att leda till mindre byråkrati i det åländska samhället. Tvärtom, det finns en stor risk att vi inför onödig byråkrati inom ett
område som faktiskt fungerar mycket väl idag när kommunerna sitter på planeringsmonopolet. Jag har väldigt svårt att se att en övergripande planering
för hela Åland skulle utveckla Åland på ett eller annat sätt. Systemet fungerar
de facto ganska bra i dagsläget. Motivet till en planeringsmyndighet behöver i
så fall presenteras.
Skrivningarna om att stärka samarbetet med den privata sjukvården är
förstås positiva även om de är lite försiktiga. Vi har i budgetdebatten lyft fram
att man åtminstone borde börja med att titta på gemensamma större investeringar. Finns det möjligheter där privata aktörer och ÅHS kunde ha gemensamma intressen och kunde göra gemensamma satsningar? Det kunde vara
ett sätt att göra vägen till banken lite längre. Det är positiva skrivningar. Vår
vägkost är; se till att också följa upp skrivningarna och konkretisera dem ytterligare!
Sammanfattningsvis önskar vi den nya regeringen lycka till. Som vtm Britt
Lundberg konstaterade så kommer kanske den verkliga förtroendeomröstningen om den här regeringens politik först när tilläggsbudgeten presenteras
och de här visionerna konkretiseras.
Vi har tre partier med tre olika inställningar i många frågor även om det
finns mycket gemensamt. Men lyckas man inte konkretisera de här målsättningarna så bör man söka ny regeringskonstellation. Åland har inte råd att
vänta ytterligare en mandatperiod på att lösningar ska presenteras och istället få flera halvmesyrer och kompromisser. Vi måste få tydliga åtgärder för att
kunna tackla de utmaningar som beskrivs mycket väl i detta regeringsprogram.
Vi i lagtinget, åtminstone från Ålands Framtids sida, räknar med att lösningarna presenteras före vårfågeljakten som nu uttryckligen i regeringsprogrammet ska värnas om. Det är ju en bra formulering. Men lyckas man inte
presentera tydliga lösningar före vårfågeljakten så bör regeringspartierna se
på andra möjligheter att skapa ny ledning på bryggan. Tack, fru talman.
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Minister Wille Valve, replik

Tack ltl Jonsson. Jonsson lyfte upp övertagandet av alkohollagstiftningen. Det kan vara på sin plats med ett kort klargörande. På den finländska sidan pågår det en revision som är långt framgången. Den beräknas komma till riksdagen i början av 2016 och troligen träda ikraft i
början av 2017. Det exakta innehållet är ännu inte känt, men så mycket
vet vi att uppbyggnaden i den nya finländska alkohollagstiftningen
kommer att vara helt annorlunda jämfört med dagens. Det här får per
automatik konsekvenser för åländsk lagstiftning eftersom vi idag har en
blankettlag ikraft med vissa preciseringar om hur den finländska alkohollagen ska tillämpas.
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag tackar för den informationen. Jag utgår ifrån att landskapsregeringen ändå behandlar det här området utifrån vad vi på Åland vill med vår
alkoholpolitik och även väger in detta i den analys man gör framöver. Vi
hamnar lätt i en situation, tack vare blankettlagarna som ministern lyfte
fram, att vi gör förändringar eftersom det sker förändringar på rikssidan
istället för att fundera vilken politik vi vill driva. Vilken alkoholpolitik
vill vi ha här på Åland? Det borde vara utgångspunkten för de förändringar som görs. Tyvärr är det inte alltid så. Kan jag ta det som en ambition från ministerns sida att man på det här området kommer att ställa
sig just de här frågorna före man funderar hur man ska tackla problematiken?
Minister Wille Valve, replik

Ja, det är riktigt. Från moderat sida har vi tidigare lyft fram exempelvis
mikrobryggeriernas verksamhetsförutsättningar. I den revision som nu
pågår så är det mycket möjligt att den frågan adresseras. På detta
hänger sedan hur den åländska blankettlagen kommer att se ut.
Jag kan försäkra ltl Jonsson om att social- och miljöavdelningen har
örat mot rälsen och håller oss uppdaterade om vad som händer.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Mats Perämaa, replik

Fru talman! Under avsnittet ”Hållbar ekonomi” har vi mycket riktigt
räknat upp fyra delmål. Det fjärde delmålet gäller en finansiell buffert
för att möta kommande lågkonjunkturer. Vi säger klart och tydligt att vi
inte kommer att uppnå det delmålet under den här mandatperioden. Att
försöka beta av ett underskott på 20 miljoner är mer än tillräckligt under en mandatperiod.
Gällande investeringar som minskar driftutgifterna så har vi fört den
här diskussionen tidigare. Jag menar att det är klok politik att försöka
minska driftsutgifterna på alla tänkbara sätt också om det skulle krävas
investeringar och t.o.m. lån för att genomföra dem. Motsatsen är att
man väljer att behålla höga driftskostnader för att man inte vill investera. Vänder man det den vägen så låter det rentav dumt i mina öron,
det är inte klok politik. Att investera bort driftsutgifter stöder att man i
framtiden kan bygga upp en buffert för att möta lågkonjunkturer.
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Ltl Axel Jonsson, replik

Jag delar tankesättet, men det alternativet behöver man inte nödvändigt
ta. Alternativet kan också vara att man i större utsträckning prioriterar i
de investeringarna man gör. Man prioriterar i större utsträckning inom
den egna verksamheten för att se till att man har ett utrymme att också
göra investeringar. I den politik vi de facto har fört hittills har vi varit
ganska överens om att det har varit det klokaste, inte minst mot bakgrund av att vi i lagtinget faktiskt inte kontrollerar våra egna intäkter
utan till största delen är beroende av hur den finska ekonomin utvecklas. Vi har därför tidigare haft en princip att vi ska försöka undvika lån
mot bakgrund av att vi inte kan styra våra inkomster.
Jag vill ändå lyfta fram möjligheten att titta på om vi också kunde
klara av investeringar framöver med våra egna pengar. Det måste ändå
alltid vara bättre än att bygga nya hamnar och färjor med andras pengar.
Minister Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag vill på intet sätt ge bilden av att den här regeringen lättvindigt skulle gå till banken för att låna pengar ens för investeringar.
Principiellt tycker jag att det är klokt om man kan spara pengar i driften.
Speciellt vad gäller prioriteringar på investeringsområdet så tycks det
finnas en stor enighet, och det framkom under budgetremissen, att det
närmast är självklart att man kommer att behöva se över hela investeringspaketet och göra prioriteringar där. Till och med det parti med finansministerposten som lämnade budgeten sade ju själv under budgetremissen att det krävs prioriteringar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, talman! Jag tackar ledamoten för är ett mycket välformulerat och
träffsäkert anförande på de områden som särskilt jag brinner för.
Som ledamot av självstyrelsepolitiska nämnden uppmanar jag ltl
Jonsson att aktualisera en diskussion inom nämnden dels när det gäller
avsaknaden av en tydlig skrivning om Europaparlamentsplatsen för
Ålands del, i syfte att rätta till missförståndet eller olycksfallet i arbetet
så att vi som ledamöter i Ålandskommittén kan vara tydliga med att lagtinget står bakom det gamla kravet som vi har hållit på att formulera i
20 år. Men även dels det som ledamoten tog upp här vad gäller den
finska delegationens agerande när det gäller Europarådet, det är ett
mycket allvarligt övertramp när det gäller självstyrelsens förhållande till
Finland. Även det borde dokumenteras och fås med. Här finns alla skäl
att ge minister Wille Valve flankstöd för hans starka skrivelse.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag delar den uppfattningen. Vi har fortfarande inte hört landskapsregeringens syn på EU-parlamentsplatsen. Det förvånar mig mycket om man
har glömt bort den helt hållet eller att man har svängt i frågan. Det får
inte bli en till fråga till förs till Ålandskommittén och man säger att den
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ska lösas där. Den frågan måste också drivas parallellt från regeringens
sida. Det är självklart att all uppbackning från lagtinget i den här frågan
är önskvärd.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Nina Fellman, replik

Talman! Ltl Axel Jonsson verkar vara väldigt bekymrad över landskapsregeringens handlingskraft och förmåga att hålla sams och det är ju
snällt. Vi ska göra vårt bästa.
Jag tycker att det är lite bekymmersamt att så fort man börjar prata
om att utveckla, förändra, utreda eller experimentera så blir det så svårt.
Hur ska man då komma framåt? Näringsrätten och jordförvärvslagstiftningen har diskuterats hur länge som helst och alla är överens om att
det krävs moderniseringar. Vi skriver i regeringsprogrammet att vi vill
modernisera för att utveckla, för att få till stånd nyetableringar och inflyttning. Samma sak med experimentet i skärgården, det handlar om
nya verktyg, ett test i mycket begränsad omfattning. Ett problem är att
det är så stor skillnad idag mellan folk och företag. Varför skulle vi inte
då fundera?
Ltl Axel Jonsson, replik

Ja, det finns flera utmaningar. Det upplägg som finns idag i bolagsform
så krävs det de facto för att få näringsrätt på Åland idag två tredjedels
majoritet av ålänningar med hembygdsrätt i styrelsen. Det betyder att
man också har ett krav på åländskt inflytande över bolagen. Inför man
detta för icke ålänningar som saknar hembygdsrätt så frångår man kravet på åländskt inflytande över de här markområdena.
Det finns flera frågor som inte har svar och det är säkert naturligt.
Samtidigt finns det ju en orsak till att landskapsregeringen skriver att
det ska göras i begränsad omfattning; av kommunen planerat område.
Det visar på att det här är frågor som ska hanteras mycket, mycket varsamt. Vi från oppositionen vänder oss med fog mot begreppet att man
ska experimentera med de här områdena. Det ska vi inte göra. Vi ska ha
välgenomtänkta förslag om vi lägger fram dem.
Minister Nina Fellman, replik

Jag kan försäkra att avsikten är nog inte att dra någonting ur hatten och
säga att nu ändrar vi på hela jordförvärvslagen. Det handlar om att på
ett mycket övervägt sätt se till att nya möjligheter skapas i skärgården.
Vi vet alla att marken idag nästintill inte är värd någonting i skärgården.
Alla vet att det finns flera olika sätt att kringgå två tredjedels bestämmelser med olika arrangemang som kanske inte är möjliga för alla.
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag efterlyste konkretiseringar och det här är ju en av få konkretiseringar i programmet. Det visar mycket väl att då får vi en debatt och en diskussion. Jag har ingenting emot att regeringen lägger fram förslag, men
vad gäller en så pass grundläggande rättighet som rätten att besitta fast
egendom så tycker jag att det är viktigt att vi tänker efter före vi inför
experiment på området. Vi bör diskutera den här frågan i den parlamen355

tariska referensgrupp som man föreslår och det är mycket bra. Man får
väl se detta som en försiktig provokation från regeringens sida kanske.
Jag vet inte hur detta ska uppfattas. Vi verkar vara hyfsat överens om att
den här frågan kräver djupare analyser före man går vidare med ett förverkligande.
Vicelantrådet Camilla Gunell, replik

Tack, fru talman! Jag finner en stor paradox i ltl Jonssons resonemang
kring näringspolitiken och sedan den här tveksamheten inför utvecklingen av planeringsinstrumentet. Jag ser, tvärtom, väldigt mycket fram
emot att få fram en handlingskraftig planeringsinstans som mera kan se
till Ålands alla fördelar och styrkor. Framförallt så ser jag det som ett
väldigt viktigt redskap i den regionalpolitiska utvecklingen för att verkligen kunna peka ut områden som man kan använda för att bygga och exploatera för näringslivsetableringar osv. Ltl Jonsson påstod att planeringen fungerar väl idag. Ur min synvinkel fungerar den mycket bristfälligt. Jag ser planeringsinstrumentet som av de viktigaste sakerna som vi
behöver åtgärda för att kunna skapa ett hållbart Åland.
Ltl Axel Jonsson, replik

Minister Gunell och jag kanske har lite olika ideologiska ingångsvinklar
när det gäller planeringsfrågan. Enligt mitt synsätt, som borgerlig politiker, så är det inte vi politiker som ska säga vem som ska investera var
och var olika satsningar ska göras. Initiativen bör komma från näringslivet och från näringsidkarna. I dagsläget har vi behjälpliga kommuner
som ser till att skapa förutsättningar när det kommer förfrågningar från
våra näringsidkare. Det skulle vara intressant om ministern kan nämna
exempel där kommunerna i dagsläget har satt sig på tvären och inte velat utveckla och komma till mötes med de förslag på satsningar som har
gjorts. Jag kan inte dra mig till minnes några sådana bekymmer. Tvärtom, man har sett bekymmer där företag har försökt etablera sig och
landskapsregeringen har försökt sätta stopp för det av olika skäl. Det är
precis detta som vi vill undvika; att vi får en ny handlingskraftig myndighet som de facto blir bra på att sätta stopp för utvecklingsprojekt
istället för att hålla sig undan och låta näringsidkarna och kommunerna
sköta det här.
Vicelantrådet Camilla Gunell, replik

Jag tror att ltl Jonsson inte riktigt har förstått hur mycket pengar, tid
och kraft det går åt från många näringsidkare, bostadsplanerare och
andra när inte planeringen fungerar som den borde. Även för landskapets del så får vi alltid i sista hand hitta på kreativa trafiklösningar i slutet
av planeringen för att kunna ansluta bostadsområden och köpcentrum.
Det finns nog en hel del saker att hämta i den här diskussionen. Kommunernas planeringsmonopol är kommunvis, dvs. vår förmåga att se
Åland som en helhet och kunna dra nytta av det saknas idag. Jag kan
nämna otaliga exempel från motorbanor till Smakbyar och till bostadsområden utan vägplanering. Där finns det mycket att hämta som jag tror
att många entreprenörer skulle uppskatta om de slapp slösa tid och
pengar på.

356

Ltl Axel Jonsson, replik

I de exempel som lantrådet räknade upp så är det precis tvärtom enligt
min tolkning. Tack vare att vi har haft för många kockar inblandade och
att vi har haft så starka krav på planering så har det låst sig i de här olika
fallen. Tvärtom, de satsningar som görs ute i kommunerna, exempelvis
den senaste investeringen där vi själva var med och satsade pengar från
lagtingets och regeringens sida; fiskfabriken i Eckerö, så där hade man
en otroligt snabb planeringsprocess. Man fick det här projektet igång
otroligt snabbt tack vare att man hade en kommun som visade intresse,
engagemang och såg till att man fick en smidig process. Ta vara på
kommunernas drivkraft och deras ambitioner att utveckla sitt näringsliv
istället för att sätta en hatt på dem med en ny planeringsmyndighet på
en övergripande nivå. Det är uppenbart att den här frågan kräver mycket mer diskussion före vi ska gå in för någonting sådant.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Sara Kemetter

Fru talman! Bästa lagtingsledamöter, jag vill börja med att gratulera ålänningarna som under nästa fyra år får ett tryggt och stabilt ledarskap. Ålänningarna har röstat för förändring. Det är verkligen vad detta regeringsprogram andas; stabilitet, trygghet, hållbarhet och förändring.
Lantrådet Sjögren har valt ett starkt och lojalt team som kommer att förverkliga det förändringsarbetet som krävs för att uppnå ett hållbart Åland
2051, men även på kort sikt skapa det trygga ledarskap och stabilitet som
krävs för att Åland ska klara de kommande socialt, ekonomiskt och miljömässigt svåra tiderna.
Ett hållbart Åland förutsätter jämställdhet, jämlikhet, tillgänglighet och
bygger på att alla människors lika värde och lika möjligheter att delta i samhällsbygget. Åland behöver hållbara strukturer, friska människor och en ren
natur.
En god offentlig ekonomi är en av grundstenarna för stabilitet, för reformer och för en utveckling av självstyrelsen. Socialdemokraterna är övertygade om att reformer behöver genomföras som förbättrar och moderniserar
vårt samhälle. Vi är inte främmande för att reformer kan vara kostsamma i
initialstadiet, men målet är att reformer på en längre sikt ska vara hållbara
och ekonomiskt bärkraftiga.
Dagens åländska kommunstruktur är inte hållbar. För mycket tid, kraft
och möjligheter går till spillo, utan att resultatet blir en likvärdig service för
alla åländska medborgare.
En reform av kommunstrukturen är, vid sidan av självstyrelselagsreformen, det viktigaste arbetet under mandatperioden. Efter 2022 får vi ett bättre
finansiellt utfall för Åland, och efter en kommunreform en bättre och hållbar
struktur för den kommunala servicen i starka, bärkraftiga kommuner.
Fru talman! Den socialdemokratiska lagtingsgruppen omfattar det nya regeringsprogrammet och kommer under kommande fyra år att stöda och
hjälpa regeringen Sjögren att förverkliga de överenskommelser som förtydligas i programmet.
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Det största politiska arbetet under mandatperioden kommer att vara det
fortsatta arbetet med den nya självstyrelselagen. Nya ledamöter är tillsatta i
den parlamentariska kommitté som förhandlar med Finland. Alla är inte lagtingsledamöter, varför förankringen och arbetsmetoderna till att förankra det
politiska arbetet i lagtinget är centralt. Här krävs det igen tydligt ledarskap
och bra arbetsmetoder. Det är oerhört viktigt att vi alla är enade kring de frågor som förhandlingsgruppen ska driva igenom i Helsingfors. Utan enighet i
Ålands lagting kommer vi inte att uppnå bästa resultat för Åland. Självstyrelsepolitiska nämnden och gruppledarna här kommer att ha en central roll. Jag
hoppas på konstruktiva diskussioner och resultat där vi säkerställer en smidig
övergång till det system som föreslås i kommitténs slutbetänkande.
För att uppnå en hållbar självstyrelse föreslår regeringen Sjögren att valllagstiftningen reformeras så att rösträtt för 16 år fyllda i kommunalval införs
på prov redan till valet 2019. Under förra mandatperioden tillsattes en arbetsgrupp av dåvarande kansliminister Wille Valve för att utreda just denna
fråga. Arbetsgruppen har inte kommit med sitt slutbetänkande och jag hoppas att efter denna utredning blivit klar att regeringen tar ny ställning till
rösträttsåldern och har en kritisk diskussion. Idag är jag mycket kritisk till
det demokratiarbete som utförs i våra skolor, t.ex. under riksdagsvalet hade
endast ett parti tillträde till Ålands lyceum. Om vi ska sänka rösträttsåldern
så krävs ett större pedagogiskt arbete i grundskolorna för att eleverna ska
kunna ta politisk ställning. Även politiker borde ges tillgång att berätta om
sina ideologier i skolorna. Vi behöver också se mer vad Sverige gör vad gäller
politisk information och demokratiarbete i grundskolan.
Fru talman! I regeringsprogrammet under hållbar ekonomi lyfts möjligheten att införa utmanarrätter inom teknik- och infrastukturområdet. Socialdemokraterna är inte negativa till förslaget men är väldigt tydliga att prövandet av utmanarrätter just i första hand ska gälla de nämnda områdena.
Fru talman! Gott ledarskap får enskilda medarbetare att växa, stimulerar
entreprenörskap, drivkraft och initiativförmåga. Det är glädjande att regeringen gör en särskild satsning på just ledarskap. Många tror att man född till
ledare, men all forskning visar att så inte är fallet. Genom god kunskap, utbildning och erfarenhet skapas goda ledare. Ett tecken på bra ledarskap är
just genusarbete och jämställda löner. Här gör nu regeringen Sjögren en
kraftsamling. Gott ledarskap krävs för att säkra en god ekonomi med full
sysselsättning, ökad skattekraft och en arbetsmarknad som har tillgång till
kompetenser och arbetskraft. Tredje sektorns roll för sysselsättning och samhällsekonomin är viktig. Socialt företagande är en ny hållbar företagsform
som är intressant att jobba vidare med.
Socialdemokraterna stöder de åtgärder som krävs för att skapa strukturella
förändringar som inte bara sparar pengar utan också förbättrar möjligheterna till utveckling av det åländska näringslivet och arbetsmarknaden.
Fru talman! Det är glädjande att regeringen Sjögren inom utbildningsområdet prioriterar projekt kring läsning, bibliotekens centrala roll samt att antagningssystemet till gymnasieskolan. Här ser socialdemokraterna fram emot
att alla får en studieplats efter grundskolan och ges möjlighet att utbilda sig
och även i framtiden kunna försörja sig.
En kraftsamling läggs in på en mobbningsfri skola där regeringen nu utreder möjligheten till lagstiftning mot mobbning. Det finns redan en sådan lagstiftning i Sverige.
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Åland Musikinstitut utgör navet i den åländska utbildningen på kulturområdet. Det är viktigt att ändamålsenliga utrymmen finns för att institutet ska
utvecklas. Samarbetet med Gävle och utvecklandet av digitaliseringen av kultur fortgår och understöds.
Vi socialdemokrater har i många år lyft fram Alandica som ett kulturhus.
Vi hoppas och tror att det fortfarande finns en möjlighet att Alandica skulle
kunna bli ett levande kulturhus.
Kultur och idrott har stor betydelse för turismen. Därför är det glädjande
att evenemang och kultur- och idrottssatsningar ska stödas och uppmuntras.
Fru talman! Socialpolitiken är ett politikområde som socialdemokraterna
bevakar och vill utveckla. Där är glädjande att förutom viktiga lagstiftningspaket som går igenom har man även uppmärksammat ensamheten bland
äldre. Att höja de äldres livskvalitet, gemenskap och stimulans är inte endast
en kommunal fråga.
Avgifterna på ÅHS ska ses över under mandatperioden. Här är det oerhört
viktigt för socialdemokraterna att barn och unga får möjlighet gå avgiftsfritt
till ÅHS, men det ska vi ännu förhandla om.
Regeringen Sjögren tar även här kliv framåt för en allmän tandvård då
tandvårdssedlar utvecklas. Här hoppas vi även att sedlar för gynekologitjänster kan utredas.
Public service är en viktig del av självstyrelsen och vårt demokratiska system. Hur public service ska finansieras har diskuterats politiskt i många år.
Nu enas regeringen Sjögren kring en media-avgift av skattenatur. Det är ett
steg mot ett rättvisare system.
Slutligen, fru talman, vill jag kort analysera kapitlet en hållbar regionalpolitik. Socialdemokraterna är övertygade om att om vi ska skapa ett strukturellt och regionalt hållbart Åland behöver kommunstrukturen på Åland ses
över. Målet ska vara ett Åland med starkare kommuner rustade att ge alla
medborgare likvärdig service. Vi har politiskt diskuterat frågan i tiotals år,
men nu har vi äntligen en regering som kommer ett kunna förverkliga de beslut som krävs. De är flera moment som behöver förtydligas och diskuteras
vidare men man behöver också förverkliga ett nytt landskapsandelssystem,
det är också centralt i hela regionalpolitiken. Förankring underifrån är viktig
och därför är en riktgivande folkomröstning och ordentliga utredningar i frågan centrala.
Med dessa ord vill jag önska regeringen Sjögren arbetsro och framgång
under dessa fyra kommande år. Socialdemokraterna kommer att stöda och
arbeta för att programmet fullföljs för Ålands bästa. Tack.
Vtm Veronica Thörnroos

Talman! Jag vill börja med att gratulera socialdemokraterna till de positioner och de portföljer som ni har fått i den nya landskapsregeringen.
Det är bara att lyfta huvudet, ni har varit mycket goda förhandlare.
Jag vill också gratulera er till mediaavgiften. Jag försökte själv i den
förra regeringen under fyra års tid få den avgiften till stånd, men bromsades då av moderat samling, som ni tydligen också här har fått med på
tåget. Gratulerar till det!
Vad gäller kommunreformen så skulle jag gärna vilja veta varför saker
och ting blir bättre när någonting blir större? Den erfarenhet som vi har
från Åland vad gäller sammanslagningar inom Ålands hälso- och sjuk-
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vård, inom gymnasialstadiet och när det gäller ÅDA så de har alla
någonting gemensamt. De har blivit dyrare, alltid mycket dyrare.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Tack för de berömmande orden vtm Veronica Thörnroos. Det stämmer, socialdemokraterna gjorde faktisk ett fantastiskt val
och har lyckats få möjlighet att få förnyat förtroende, vilket är oerhört
glädjande.
Vad gäller större enheter så är det därför som ni ser tydligt i regeringsprogrammet att det ska utredas först och analyseras. Sedan ska
ännu folket frågas. Först efter det ska vi ha ett svar.
Den senaste utredningen som liberalerna tog fram på norra Åland visade ju faktiskt att det blir mer kostnadseffektivt.
Vtm Veronica Thörnroos, replik

Talman! Jag har varit med så pass länge nu att jag har sett så många utredningar som alltid har visat hur oerhört billigt och kvalitativt mycket
bättre saker och ting blir när det blir större, och det har alltid blivit avsevärt mycket dyrare. Det är ju miljoner vi talar om till exempel när det
gäller gymnasiereformen. Hur det var med ÅHS sammanslagningen på
nittiotalet vågar jag inte säga, men dyrare blev det i alla fall. Så varför
skulle det nu blir billigare om vi sammanslår kommunerna? Det förstår
jag inte riktigt i resonemanget. Vad blir billigare och vad blir bättre?
Vad gäller socialpolitiken så är jag nu glad att moderat samling tar ett
grepp kring socialpolitiken och även kring ÅHS. Det finns fortsättningsvis en hel del att göra där.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! När man ser Åland som en helhet så ska man inte
endast se Åland som billigare och dyrare, utan snarare se Åland som en
helhet. Om man ser över planeringen och alla de strukturer som finns så
är mitt parti övertygade om att en ny struktur kommer att bli mer effektivt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, talman! Tack för ett fint anförande. Ltl Kemetter berörde i anförandet bl.a. ÅHS där rätt många i regeringsblocket har sagt att man behöver se över avgiftspolitiken. Det innebär väldigt sällan att man sänker
avgifterna. Jag är nyfiken på hur stor beredskapen är inom gruppen när
det gäller avgifterna på ÅHS. Vilka ska betala mer? Jag förutsätter att
ingen ska betala mindre för det brukar vara svårt att lösa har det visat
sig.
Jag tänkte också kort beröra mediepolitiken. Nu har man kommit
överens om en mediaavgift. Det är väldigt bra, mycket bättre än det förslag som tidigare förekom med en jättefond som ska finansiera public
service. Dock sägs i regeringsprogrammet att man ska sträva efter kvalitet och relevans i programmen. Här väcks min nyfikenhet, vem ska avgöra vad som är kvalitativt och relevant?
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Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Tack för bra frågor ltl Jörgen Pettersson.
Det är knappast så att endast ÅHS avgifterna ska rädda ÅHS. ÅHS
har ökat sin kostnadskostym varje år. Är det bra det? Tycker centern att
det är bra att kostnaderna växer hela tiden? Vi socialdemokrater är övertygade om att man kan se över strukturerna och skapa nya lösningar
även på ÅHS. Att priserna stiger och att kostnaderna blir dyrare ska inte
endast täckas med avgiftshöjningar. Hela strukturen måste ses över och
det är jag övertygad om att den moderata ministern Wille Valve ska
klara av.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, ltl Kemetter för de svaren. Ja, den socialdemokratiska gruppen
har kommit med ett förslag till lösning på det och det var att införa gratis för tandvård alla. Det gick inte riktigt hela vägen och det kanske inte
hade minskat kostnaderna direkt, det tror jag att vi kan vara överens
om.
Mot den bakgrunden är jag faktiskt nyfiken. Vilka personer menar
man att ska betala mera alldeles på riktigt?
Jag är fortfarande nyfiken på hur man inom socialdemokratin ser på
mediapolitiken som man ibland har gett sken av att man gärna vill kontrollera. Vem avgör vad som är relevant och vad som är kvalitativt inom
media?
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Nu vet jag inte riktigt var ltl Jörgen Pettersson hittar
fakta när det gäller vad socialdemokraterna säger. Uttryckligen har det
sagts i den här talarstolen, många, många gånger, att vi aldrig har lovat
någon gratis tandvård. Vi har diskuterat allmän tandvård, vilket det här
regeringsprogrammet innehåller i form av tandvårdsedlar som också
gynnar de privata. Det är en vinn-vinn situation.
När det gäller public service så är det också fel att säga att socialdemokraterna vill kontrollera public service. Det krävs en oberoende mediapolitik där politikerna inte ska blanda sig i. Som tur är så är det flera
ledamöter i socialdemokraterna som ska tala om det här politikområdet
i den fortsatta debatten. Ltl Pettersson kommer säkert att få svar på alla
sina frågor på det området.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Det är allmänt känt att socialdemokratins ideologi är att allting ska centraliseras. Samhället ska ta över mycket istället för den enskilda personen. Det fortsätter man att förfäkta och därför ser socialdemokraterna gärna att Åland ska bestå av ett par tre kommuner. Resultatet blir att servicen i glesbygden försvinner. Daghem, skolor och äldreomsorg släcks ner. Det är den demokratiska gången i det hela. Det är lite
sorgligt att det håller på att uppstå en ganska bred spricka i det åländska
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samhället där landsbygden kämpar för sin överlevnad, medan staden
försöker centralisera allt mera.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Ltl Runar Karlsson målade upp mörka moln och får
socialdemokraternas parti att låta som någonting som jag överhuvudtaget inte känner igen. Jag undrar om ledamoten alls har läst vårt partiprogram eller om man bara häver ur sig populism?
När det gäller kommunstrukturen, så ja, socialdemokraterna var oerhört tydliga under valkampanjen; det var tre kommuner och ett KST.
Sedan säger vi inte att det måste bli så. Vi säger uttryckligen att vi vill
utreda, vi vill ha folkomröstning och tillsammans med de övriga partierna ska vi se vad som blir Ålands bästa. Det kan bra hända, ltl Runar
Karlsson, att forskningen kommer att visa att 16 kommuner är det bästa
alternativet. Då är jag den första att backa.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Åländsk center har inte pratat om antal kommuner. Vi har
sagt att om det ska göras förändringar så ska folket bestämma. Invånarna i Sund, Saltvik och Finström och så vidare ska bestämma hur de vill
ha det med sin service och vilket självbestämmande de vill ha. Det är ju
detta som är demokrati.
Nu försöker man lirka med demokratin genom att säga att hela Åland
ska rösta om det här. Om 51 procent tycker att Åland ska bestå av tre
kommuner och 49 procent är emot, så det om någonting behöver inte
det åländska samhället. Nu måste det vara samarbete, enighet och vi ska
tillsammans försöka göra någonting. Det är klart att jag välkomnar utredningen. Men att trixa med demokratin genom att säga att man ska ha
all åländsk omröstning för att sedan med råg i ryggen kunna säga att nu
blir de tre kommuner för 51 procent har sagts det. Det resulterar i att det
mesta på landsbygden släcks ner och det motsätter jag mig å det bestämdaste. Vi kämpar in i det sista.
Ltl Sara Kemetter, replik

Fru talman! Den här regeringen, och jag kan säkert också tala också för
vårt nya lantråd, vill inte släcka daghem, vill inte släcka äldreomsorgsbyggnaderna och vill inte stänga servicen. Det har lantrådet uttryckligen
sagt i sin presentation här i början av debatten. Vi värnar alla om Ålands
bästa. Ingen av oss vill förstöra. Jag är övertygad om att vi tillsammans
hittar den bästa lösningen. Med någon form av förändring behöver det
ske.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, talman! I likhet med kollegan Thörnroos vill jag faktiskt gratulera
socialdemokraterna, en av valets förlorare, man ser i programmet var
socialdemokraterna har lyckats. Det är bara att gratulera. Det är ett
skickligt politiskt arbete på alla sätt!
När det gäller kommunfrågan så är jag, i likhet med mina centerkollegor, lite orolig för att den nya regeringen är på väg att äventyra en
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grundläggande åländsk sak; småskaligheten med allt vad den innebär
och det fantastiska engagemanget som min kollega Roger Nordlund
nämnde i ett tidigare replikskifte. När det gäller skrivningen i regeringsprogrammet om att landskapsregeringen efter folkomröstningen etc. ska
ta beslut om den fortsatta processen, betyder den att man är beredd att
ta till tvångslagstiftning som socialdemokraterna talade om före valet
den 18 oktober?
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Tack ytterligare ltl Harry Jansson för det fantastiska
berömmet. Det är bara att konstatera att trots att vi var lantrådsparti så
förlorade vi endast ett mandat. Alla tre partier som satt i den förra regeringen gick ut med hedern i behåll. Vi upplever nog att socialdemokraterna gjorde ett fantastiskt val. Vi har fått ett förnyat förtroende och vill
nu nya saker. Vi kan inte heller begränsa oss av det gamla. Jag förstår
att det är tungt för centern i det här fallet att vara utanför. Men så är det,
ibland är det tufft.
Vad gäller småskaligheten så är socialdemokraterna inte så hemskt
bekymrade. Skulle vi ha en kommunsammanslagning så tror jag att
nästa dag bor alla invånare kvar i sina hus och de har fortfarande
samma postnummer. Man ska inte överdramatisera och skrämma upp
invånarna.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, talman! Ja, ltl Kemetter, här kom heller inte något svar. Vad menar socialdemokraterna med skrivningarna om att man avser att ta beslut utgående från det som folkomröstningen kommer att ge vid handen? Är socialdemokraterna för att kommunerna ska gå ihop med
tvång? Med stöd av vilken lagstiftning kommer man att göra det i så fall?
Hur kommer man att se till att kommunernas verksamhetsförutsättningar försämras så att de faktiskt känner sig tvungna att gå med i en
förändringsprocess? Är det detta som är det hemliga vapnet som inte
nämns här, dvs. genom att utarma kommunerna bakvägen så ser man
till att man överger den åländska traditionen med småskaliga kommuner?
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det är ju det som är så underbart med politikens arbete. Den som lever får se. Den kommande regeringen och den blivande
ministern, som kommer att ha hand om det här området, kommer säkert att presentera det och göra ett ypperligt förslag så att hoppeligen
även centern är nöjda.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Stefan Toivonen

Fru talman! Fru lantråd, ärade ledamöter, det var med stort intresse som jag
såg fram emot regeringsprogrammet. Som tidigare debattör var jag inte så
jätte intresserad av dessa allmänna skrivelser, men den här gången kändes
det lite annorlunda. Speciellt eftersom jag många kvällar kunde se dåvarande
ledamoten Sjögren sitta sena kvällar uppe på sjätte våningen när jag gick
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förbi till mitt lilla arbetsrum och det såg ut som hon höll på att skriva sitt
program i alla fall.
Regeringsprogrammet för ett hållbart Åland som man kallar det. Ordet
”hållbart” finns 57 gånger om jag minns rätt. Alla kapitel heter någonting
med hållbart. Ett kapitel heter ”Hållbar demokrati”. Man blir lite nyfiken på
om det är samma sak som Åländsk Demokrati eller om det är någonting annat?
Under presskonferensen noterade jag att ekonomin var det viktigaste avsnittet och som ekonom håller jag med om det. En hållbar ekonomi ger en
möjlighet att förverkliga de drömmar och visioner som politikerna har.
Vi inom Åländsk Demokrati gläder oss åt vissa formuleringar som landskapsregeringen gör, bl.a. att man ska utgå ifrån oförändrade inkomster. Tidigare har man kanske hoppats på höjda inkomster, men nu skriver man
oförändrade inkomster och det tyder på realismen.
Realismen brukar vi också kalla vår flyktingpolitik. Om det sedan var
bättre än vad man har budgeterat när det gäller inkomsterna så är det bra.
Men som sagt, vi har sett prognoserna.
Sedan skriver man i programmet att hållbarhetsgapet är runt 20 miljoner.
När vi debatterade budgeten här för någon vecka sedan var det väl 17 miljoner. Jag kom då fram med siffran 30 miljoner. Nu har jag fått fram mera siffror. Om man ser på det långsiktiga uttaget från Pensionsfonden enligt KEVAS
prognos och ett långsiktigt uttag från PAF så ligger man runt 24 miljoner. Jag
börjar närma mig. Kanske vi hittar en kompromiss så småningom?
Om underskottet är 20 eller 24 miljoner spelar egentligen inte så stor roll,
men det råkar vara 2,1 procent av Ålands budget och det råkar vara exakt
samma underskott som Finland har. Tidigare har åtminstone jag fått den bilden att Finlands underskott är mycket större, men så här ser det ut.
Vi har samma kostnadsnivå som Finland eller kanske något högre. Exportutvecklingen ser liknande ut. Men vi har två stora fördelar. Åland har en
mycket lägre arbetslöshet. Vi ligger kanske på Europas lägsta nivå medan
Finland ligger mer eller mindre på normal nivå som andra tyvärr har. Den
andra fördelen är att landskapet inte har några lån. Landskapet har däremot
en pensionsskuld på 350 miljoner euro, men det har också Finland. Soliditeten i Ålands pensionsfond är högre än den finska pensionsfonden, situationen är bättre, men vi har den skulden.
Problemet är naturligtvis utvecklingen. När minister Perämaa överlämnade sin övergångsbudget för fyra år sedan var underskottet cirka 4 miljoner
och i år har samma person fått tillbaka en övergångsbudget på 20-24 miljoner.
Det finns flera delmål i framtiden i den här budgeten. Det första är att man
ska vända trenden med ett växande negativt årsbidrag, det verkar vara en
självklar sak. Det andra är att intäkterna ska täcka driftsutgifterna. Endast
dessa två delmål vill regeringen uppnå under mandatperioden.
För fyra år sedan var målet att man skulle ha budget i balans. Nu fyra år
senare är målet att man bara ska ha så mycket att det täcker driften och sedan
täcker man avskrivningarna så småningom, kanske om åtta eller tolv år. Jag
vill fråga regeringen Sjögren: Varför sänker ni kraven jämfört med för fyra år
sedan?
Däremot håller jag i mångt och mycket med alla de alternativ som regeringen räknar upp för att uppnå en förbättring i budgeten.
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Det är en sak som jag saknar. Regeringen Sipilä har fokuserat på att försöka förbättra konkurrenskraften, få ned kostnadsnivån. Ordet kostnadsnivå
nämns överhuvudtaget inte i det här regeringsprogrammet.
Åland har samma eller högre kostnadsnivå. Varför finns inte fokuseringen
på kostnadsnivån med i det här programmet?
I regeringsprogrammet talas också om arbetsvärderingsprojektet och att
målet ska vara lika löner för likvärdigt till år 2020. Det framgår inte hur
mycket det kommer att kosta. Har regeringen en uppfattning om vad det projektet kommer att kosta? Hittills har alla andra enbart talat om att höja de löner som är för låga. Men det finns ett annat alternativ, att man sänker eller
inte höjer de löner som anses för höga. Har regeringen diskuterat vilken väg
ni ska gå? Det finns också alternativet att man höjer lite på den ena sidan och
minskar lite på den andra sidan och har ett slutresultat som har neutral effekt
på budgeten. Det var några frågor. Tack, fru talman.
Minister Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det ställdes en fråga om den här landskapsregeringen har
sänkt ambitionsnivån jämfört med den förra landskapsregeringens ambition om att ha en budget i balans. Det skulle jag inte alls påstå. Precis
som ltl Toivonen här sade så är utmaningen, med de siffror som presenterades, nu större än för fyra år sedan. Var och en får bedöma om man
tycker att det är så.
Vi säger att vi ska uppnå de två första delmålen att stoppa utvecklingen av underskotten som blir bara mer och mer negativ. Vi ska få ett årsbidrag på noll så att vi täcker driftsutgifterna med inkomsterna. Sedan
ska vi nå huvuddelen av målsättning tre; att ha ett årsbidrag som också
täcker avskrivningarna. Då pratar vi om förändringar i 20 miljonersklassen. Någon må tycka att det är en låg ambitionsnivå, men med kunskap om landskapsekonomin så hävdar jag att den ambitionsnivån är
oerhört hög.
Ltl Stefan Toivonen, replik

Tack, fru talman! Jag tyckte mig höra att man huvudsakligen ska täcka
punkt tre och det är ganska lika enligt det som jag tyckte. Tack för det.
Minister Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det blir ordvändningar. Huvudsakligen sade jag att jag har
tänkt mig att det är det som är målet, det står att vi ska vara på god väg
att nå det tredje delmålet. I min värld betyder det här samma sak.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, talman! Nu handlar dagens debatt om regeringsprogrammet. Jag
noterade att ltl Toivonen omsorgsfullt och antagligen med avsikt undviker den fråga som gjorde att ltl Toivonen kom in i detta lagting; alltså en
ängslan gentemot sådant som är främmande och en flyktingfientlighet
som tog sitt uttryck på väldigt många olika sätt. Det var sätt som jag
uppfattade som väldigt kränkande mot väldigt många människor.
Det här regeringsprogrammet innehåller floskler så det räcker till.
Men i avsnittet ”Integration och flyktingmottagande” är man väldigt ex365

akt och väldigt tydlig och enligt min mening så skriver man det väldigt
bra. ”Landskapsregeringen ser den pågående flyktingkatastrofen som
ett globalt ansvar som Åland ska ta sin del av” samt att ”Inflyttning är
vår viktigaste arbetsmarknadspolitiska utmaning”. Vad tycker ltl Toivonen om denna skrivning?
Talmannen
Talmannen påminner om replikreglerna. Som regel ska repliken rikta sig till det som talaren har anfört, men varsågod.
Ltl Stefan Toivonen, replik

Betyder det att jag inte behöver svara?
Jag svarar så här, det här var anförande nummer ett. Imorgon har jag
ett anförande till som besvarar exakt den där frågan.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Jag beklagar, talman, om det gick utanför ramarna. Men jag tycker att
frågan är väldigt viktig av det skälet att det faktiskt är detta det handlar
om väldigt mycket.
När det gäller den ekonomiska sidan så noterade jag att ltl Toivonen
har väldigt många teorier och analyser kring varför det är som det är
men förslag till hur man ska rätta till saken. En inflyttning till Åland är
något som rätt upp och ner skulle bidra till bruttonationalprodukten för
hela landskapet eftersom flera människor skapar tillväxt. Av det skälet
finns det en likhet mellan integration, flyktingmottagande och underskott i de offentliga finanserna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Fru talman! Ltl Toivonen undrade om vi hade sänkt ambitionsnivån och
hänvisade till den förra regeringen angående en ekonomi i balans. Om
ltl Toivonen man läser det regeringsprogrammet så fanns det en definition på vad man menade med att komma tillrätta med den obalans som
fanns där, man hänvisade till inkomster och utgifter som definition. Definitionen av ekonomi i balans är kanske lite annorlunda än min uppfattning och din uppfattning. Man måste titta på det. Det är nog ganska
likt en del av de punkter som finns här. Nu har vi gett oss in på att tydligt säga vilka punkter det är på ett lättförståeligt sätt.
Ltl Toivonen jämför underskottet 4 miljoner med 24 miljoner, men
det är en jämförelse mellan bokslut om budget och det går inte att göra.
Ltl Stefan Toivonen, replik

Tack, fru talman! Jag har inte bekantat mig med det regeringsprogram
som var aktuellt för fyra år sedan, så jag kan inte svara på ledamotens
fråga.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! När det gäller jämförelsen med underskottet så uppfattade jag att ltl Toivonen hade läst någonstans att det var 4 miljoner
som lämnades över från den dåvarande finansministern Perämaa till
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den tillträdande landskapsregeringen. Det måste väl vara bokslutssiffror
som ltl Toivonen har tittat på och nu jämför med budgetsiffror. Har jag
fel i mitt antagande, är det så att ltl Toivonen jämför bokslut med budget?
Ltl Stefan Toivonen, replik

Fru talman! Jag tog uppgifterna från minnet. Jag har för mig att det
gällde budget och budget, inte bokslut. Jag kan ha fel, men det är den
siffran i alla fall.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Tony Wikström, replik

Tack, fru talman! Jag ska hålla mig till ämnet. Ltl Toivonen ställde sig
lite skeptisk till detta med hållbar demokrati, även om han tassade kring
heta gröten likt en katt där. Det är väl ganska enigt att hållbar demokrati
förutsätter att de mänskliga rättigheterna respekteras. Jag är lite nyfiken
på att veta om ltl Toivonen ställer sig bakom FN:s deklaration om
mänskliga rättigheter och alla människors lika värde?
Talmannen
Talmannen vill igen påminna om att replikerna ges på huvudanförandet.
Ltl Stefan Toivonen, replik

Tack, fru talman! Orsaken till att jag nämnde detta var väl kanske snarare att ha en liten ordlek mellan hållbar demokrati och Åländsk Demokrati och hoppades att kanske få en replik.
Mitt svar på ledamotens fråga är ja.
Ltl Tony Wikström, replik

Tack, fru talman! Tack för svaret. Ltl Toivonen antydde också att det kan
hota Ålands ekonomi på något vis att emot flyktingar. Jag undrar om ledamoten verkligen menar allvar? Vi har t.ex. en tydlig signal från Ålands
näringsliv att man välkomnar flyktingar och inflyttning till Åland.
Ltl Stefan Toivonen, replik

Anses detta höra till huvudanförandet? Nej.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vicelantrådet Camilla Gunell

Tack, fru talman! Om man är på en resa bort från Åland och kommer hem
med flyget så ser man landskapet där nere som en liten spillra i världen. Men
det är vår spillda som vi är satta att förvalta och utveckla. Den spillran är
också en del av omvärlden, det vet vi idag mer än någonsin; i klimatfrågorna,
globalisering, handel och ekonomi, integration, flyktingar osv.
Idag träffas världsledarna i Paris i hopp om att hitta ett rättsligt bindande
klimatavtal som ska stoppa temperaturhöjning runt om på jorden.
Om vi tycker att det är mycket för Europa att nu hantera den flyktingström
som kommer från Syrien och andra länder så är det bara en försmak av vad
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som sker om den här temperaturhöjningen forsätter och det som man befarar
att då sker med världshaven och i flyktingströmmar fram olika områden.
Goethe sade; ”kunskap är inte nog, den måste också brukas. Vilja är inte
nog, vi måste också handla”. Den här generationen är den sista som kan byta
färdriktning, en färdriktning där vi har varit på väg i många decennier redan.
När vi talar om skuld så tänker vi ofta i ekonomiska termer, att vi för över
en skuld till nästa generation. Jag vill säga att den största skuld vi har till
nästa generation är faktiskt den som handlar om miljön.
Vad har vi gjort under många, många decennier? Hur mycket gifter har vi
hällt ner i Östersjön? Hur mycket sopor har vi kastat i Östersjön? Hur mycket
övergödning har vi fyllt på? Nu är det nog vår tur att göra någonting åt det
här och att hjälpa till att städa upp.
Jag har fått äran i nuvarande regering att inneha uppdraget som vicelantråd men också uppdraget som miljö- och näringsminister, närings- och miljöminister. Det finns ingen ordning i titeln utan det heter närings- och miljöminister och områdena är lika viktiga.
Det som blir vårt svåra men också intressanta uppdrag är att hitta den
konstruktiva balanspunkten mellan näringslivets intressen att utvecklas,
skapa goda affärer, exploatera och växa med punkten som också balanserar
gentemot ekologi, hav och natur. Samtidigt är det kanske de nycklarna som
hela världen söker idag eftersom vi har både en tillväxtkris och klimatkris
som vi ska försöka lösa.
Välfärden som är tillväxtburen i de nordiska länderna och också i många
andra länder behöver naturligtvis utvecklas. Men man behöver hitta en utvecklingsmån som blir mer hållbar och mer bärkraftig.
Det finns många, både företag och människor, idag i det åländska samhället som tycker att hållbar utveckling är helt avgörande för vår framtid.
Ombord på Pommern igår visade 200 människor sin vilja i en klimataktion
för ren energi för att avtalet i Paris skulle komma till. Ännu finns det många
människor som tror att hållbar utveckling betyder konkurrensbegränsningar,
att det betyder stränga förbud, lagar och regler som ska göra att åländskt näringsliv inte ska vara lika konkurrenskraftigt som i andra regioner. Jag vill
säga att det betyder tvärtom. Gör man inte den här omställningen nu så
hamnar man antagligen på efterkälken och kan inte navigera på morgondagens marknader eftersom de inte är anpassade till vad kunderna vill ha och
kräver idag och det blir antagligen också för dyrt att producera.
Hållbar utveckling handlar om att ansvarsfullt ansvara för resurserna,
både de ekonomiska och de miljömässiga.
Jag tror också att människan är mycket mera anpassningsbar till nya krav
än vad vi kanske tror. Det har kommit regler och förordningar som har medfört att vi har ändrat beteende. Själv kommer jag alltid att tänka på rökförbudet på restaurangerna. Vem saknar det idag? Det infördes en sådan lagstiftning att man inte skulle få röka inomhus. Jag saknade det inte i alla fall.
Hållbar utveckling behöver inte betyda mindre välfärd, tvärtom. Det kan
betyda en bättre utveckling. Man kanske behöver fråga sig; vad är ett bra liv?
Vad är ett bra liv för människan och för miljön?
Social hållbarhet behöver lyftas upp starkare. Jag tror att särskilt jämställdhet är avgörande för ett hållbart samhälle. Vi vet idag att kvinnor lever
mera hållbart, både i ekologiska och sociala termer. Där finns mycket att
vinna också för hela befolkningen.
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Landskapsregeringen har ju sedan några år tillbaka ett projekt som heter
”Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland”. Det projektet kommer
vi att fortsätta arbeta vidare med. År 2051 känns väldigt långt fram, men vem
kommer inte ihåg 1980? Inte var det så länge sedan för oss som var med. Det
är lika länge från 1980 tills idag som det är från idag till 2051. Det är inte så
himla abstrakt och länge som man kanske tror.
Regeringens viktiga uppgift blir nu att få alla med på det här projektet.
Vårt ansvar är att leda, konkretisera och engagera.
Det är med glädje som vi noterat att Ålands näringsliv har hållbarhetsprojekt och Producentförbundet har hållbar livsmedelsstrategi. Det finns många
företag idag på Åland som går i bräschen för ett viktigt och utvecklat hållbarhetarbete. Det är inte alls så att vi i samhället och det offentliga är först. Det
finns många goda aktörer därute som kan vara med och dra det här framåt.
Vårt ansvar är att se till att det går fram på bredden också, att så många
som möjligt känner sig delaktiga och inkluderade i det här projektet.
Jag tror att det är viktigt att näringslivet går i bräschen. För det offentliga
kapitalet kan inte ensamt ändra den här färdriktningen. Det viktigaste är att
det privata kapitalet också deltar i det här projektet.
Jag ser fram emot att hugga tag i klimat- och energistrategin som vi ska
göra. Energiområdet är också ett otroligt viktigt område när det gäller hållbar
utveckling, likaså primärnäringarna; jorden, skogen, fisket, allt är en del av
det här arbetet.
Jag är också väldigt glad för den respons som lantrådet Sjögren och jag fick
på Ålands näringslivs höstmöte förra veckan. Den responsen var synnerligen
positiv. Jag hoppas att vi kan arbeta vidare i den goda andan.
Jag ser en näringsminister i det åländska samhället som en offensiv spelare
som ska verka för flera företag, flera jobb, flera människor på Åland, större
inflyttning och full sysselsättning. Vi ska stöda goda initiativ inom primärnäringarna som exempelvis upphandling av ekologisk mjölk.
Vi ska också gå in på arbetsmarknaden och skapa långsiktiga lösningar för
flera människor, även de som är långtidsarbetslösa och har funktionsnedsättningar. Sociala företag är en ny möjlighet som vi ska jobba med.
Jag tycker också att man måste konstatera att en hållbar samhällsstruktur
är viktig för framtiden. Det betyder också att man tar tag i frågan om kommunstrukturen. Jag tror att ltl Harry Jansson, och kanske någon annan, inte
behöver känna sig som den enda förespråkaren för åländsk småskalighet,
även jag förstår att värna den och jag tror också att regeringen Sjögren förstår
att värna den åländska småskaligheten och den åländska själen som finns i
byarna, bygderna och föreningarna. Jag tror dock inte att den sitter fast i ramen i kommunstrukturen. Där kanske vi ser olika på frågan. Jag menar att
kommunstrukturen inte är någon garant för denna småskalighet, denna
åländska själ och det som vi alla tycker att är väldigt viktigt.
Jag tror att det är bra om vi är på det klara med att vi redan idag har
många instrument som behöver stärkas för att kunna se till att vi har levande
bygder. Jag ser bland annat behovet av de små kommersiella centrumen, att
det finns en by butik dit man kan gå och helst ska det finnas en bankautomat
och ett postkontor och gärna ett kafé där man kan träffas. Det tror jag att har
större betydelse för en bygds vitalitet och förmåga att utvecklas än kommunstrukturen.
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Bästa talman, tiden är ute, det finns mycket mer att säga men jag tackar för
nu.
Ltl Ingrid Johansson, replik

Tack, talman! Det är sannerligen på tiden att Åland får en hållbarhetsminister. Hållbarhetsrörelsen idag är bred både på gräsrotsnivå men
också inom näringslivet. Man ser också en ökad förfrågan efter miljömässiga och socialt anpassade produkter, vilket jag också motser att vi
från offentlig sida ska ta hänsyn till i de offentliga upphandlingarna.
Även om vissa kan tycka att hållbarhetsfrågan är något flummig så
tror jag att alla vi som sitter här har ett gemensamt mål; att våra barnbarn ska kunna simma i Östersjön. För mig personligen betyder det ungefär 2051. Jag vill bara kommentera att 2051 inte är en lång tidsram,
man hade faktiskt kunnat ta det till och med ännu längre.
Vicelantrådet Camilla Gunell, replik

Vi har gestaltat det här projektet, det tidigare lagtinget fattade ett så
progressivt beslut att Åland de facto ska vara hållbart till 2051 och det är
vår roll och uppgift att leda projektet vidare. Det är vår uppgift att ta ner
projektet på förståeliga målsättningar och kanske i snabbare takt än
2051 i alla fall uppnå vissa av delmålen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Stefan Toivonen, replik

Tack, fru talman! Jag noterade att vicelantrådet nämnde ordet flykting.
Jag förstår att det då förutsätts att jag kommer med en kommentar.
Vicelantrådet talade även om miljöproblem och klimatkris. Jag undrar,
får man faktiskt flyktingstatus om man bor på ett ställe där klimatet
ändrar?
Vicelantrådet Camilla Gunell, replik

Jag kan inte riktigt svara på hur det fungerar i praktiken. För mig är det
inte så viktigt. Jag ville påtala att om Europa idag har svårigheter att
lösa det tryck som finns på alla de människor som vill komma till
Europa och till den trygghet som ändå finns i våra länder i jämförelse
med de länder de flyr från, så menar jag att det bara är en försmak mot
vad som kommer att ske om havsytorna börjar stiga och vi får enorma
naturkatastrofer som gör att människor inte längre kan bo i sina länder.
De flyr då naturligtvis norrut eller söderut där det finns möjligheter att
leva ett tryggare liv.
Ltl Stefan Toivonen, replik

Tack, fru talman! Det som jag försökte insinuera var att vicelantrådet
använde ordet flykting på ett lite felaktigt sätt.
Vicelantrådet Camilla Gunell, replik

Jag bedömer att ordet klimatflykting idag är väldigt väl använt och
många förstår vad det innebär.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Veronica Thörnroos, replik

Talman! Vicelantrådet talade förtjänstfullt om levande bygder, om avbyråkratisering inom ÅMHM, om ett konkurrenskraftigt och innovativt
vattenbruk till havs och lands och om ett hållbart samhälle. Kan vi då
förvänta oss en förändring i den riktning som den tidigare miljöministern förde vad gäller fiskodlingar i skärgården? Det var ju inte speciellt hållbart att tvinga fiskodlarna bl.a. i Brändö och även andra kommuner att flytta sina odlingar till finska sidan för att man där, för det
första, fick miljötillstånd att odla och för det andra, även stöd från Finlands regering trots att problem som kan finnas med fiskodlingar ändå
kom över till de åländska vattnen. Kan vi nu se en förändring i det här
beteendet så vore jag glad.
Vicelantrådet Camilla Gunell, replik

Jag tror inte man ska titta så mycket bakåt på någon tidigare miljöminister. Det är nog inte där som problematiken har legat. Ltl Thörnroos
vet lika väl som jag att det handlar om den vattenlagstiftning som Åland
har haft sedan 1995 och den stopp paragraf som finns i vattenlagen. Min
utgångspunkt är att jag tror att både fiskodlares, jordbrukares och andra
näringsidkares barn också vill simma i juli och i augusti. Fosfor är en
produkt som är väldigt viktig för oss, men fosfor ska inte ligga i havet för
det är fel ställe.
Som jag sade, det gäller för oss att hitta den konstruktiva balanspunkten mellan näringslivets och miljöns intressen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Veronica Thörnroos, replik

Talman! Det verkar som att sökandet efter balanspunkten kommer att
fortgå. Medan det sökandet fortgår så har vi ingen hållbar utveckling i
skärgården, helt enkelt därför att de företag som finns i ytterskärgården
tvingas flytta sin verksamhet till den finska sidan och därigenom tappar
kommunerna skatteintäkter. Jag är besviken över den kommentar som
kom här med tanke på vad som finns i regeringsprogrammet; vi ska avbyråkratisera, vi ska skapa möjligheter för hela Åland och det ska vara
företagsvänligt och så vidare. Hur är det företagarvänligt när vi tvingar
bort våra egna företag till finska sidan för att vi har världens strängaste
lagstiftning?
Vicelantrådet Camilla Gunell, replik

Mig veterligen kan säkert många politiker här i salen låta bli att ta ansvar i olika frågor. Men ett parti som inte kan låta bli att ta sitt ansvar
tillbaka under lång, lång tid är faktiskt Åländsk Center. Jag misstänker
att vattenlagen också togs fram av Åländsk Center, dåvarande miljö- och
näringsminister Anders Eriksson var minister när den här lagen togs
fram.
Veronica Thörnroos få nog rikta sin besvikelse åt ett annat håll än
mot mig.
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Sedan vet vi alla att det är vattenlagen som reglerar detta och att vi
har satt igång en reformering av vattenlagstiftningen som ska vara klar
under den första delen av 2016.
Jag har många gånger förvånat mig lite grann över minister Thörnroos vilja att inte beakta miljöintressena, utan det finns alltid annat som
går före.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Bert Häggblom

Tack, fru talman! Jag gratulerar Katrin Sjögren till lantrådsposten samt att
hon vann valet med liberalerna. Det medför att det blir en ny energi i den nya
landskapsregeringen. Det som jag är besviken på är de förhandlingar som
skedde med obunden samling som också hade helt ny energi och som kanske
kunde ha varit det stöd som Katrin Sjögren borde ha eftersom hon har släpat
med sig två lite trötta partier i regeringen.
Nu har hon valt detta. Vi har fått se regeringsprogrammet som har en bra
punkt som rubrik i varje fall; förändring. Det betyder att man vill göra någonting i varje fall. Obunden samling hade också förändring med i sin valpropaganda.
Nya tag, vad är nya tag i det här regeringsprogrammet? Man ska ändra på
gamla strukturer säger man. Vilka fel har de gamla strukturerna och vad menar man med gamla strukturer i det här regeringsprogrammet? Det framkommer ingenstans.
Ekonomin kommer att bli den här periodens mest väsentliga punkt. Hur
ska vi få stabilitet i ekonomin? Hur ska vi undvika upplåning? Det viktigaste
är att vi inte har upplåning. Det har vi inget svar på i det här programmet.
Det finns en finansieringsreserv med bostadslån som ligger ute, vilket minister Perämaa tog till sig. Det är viktigt att man får folk att betala tillbaka.
Om man tar bort straffbestämmelserna, räntans låga räntan som det heter i
lagen så har man där 58 miljoner som man kanske kan få in. Inte allt men en
stor del av det eftersom kommunerna också är med.
Hur ska man effektivera förvaltningen? Det måste ske någonting i förvaltningen. Om man jämför med staten så har de gått ner från över 300 anställda
till under 200 idag. Inom den finska staten har man effektiverat mycket
starkt, medan vi i landskapet inte gör så mycket. Det här är en utmaning för
landskapsregeringen, att man tittar på det här. Här slår man mycket vakt om
förvaltningen.
Jag saknar den stora tvättmaskinen som landskapsregeringen skulle köpa.
En tvättmaskin där man får in hela förvaltningen, man sätter på hundra grader och sedan när man tar ut tvätten så har den minskat. Det borde landskapsregeringen kanske titta på.
Man lutar sig mot nya självstyrelselagen, den ska vara så bra. Den kommer
inte att betyda någonting under den här mandatperioden. Det förslag som
finns är egentligen ”Kejsarens nya kläder”. Det leder inte till någon bättre
ekonomi, utan bara om man får utjämningen annorlunda. Detta kan göra
någonting, men det hindrar inte att landskapsregeringen börjar förhandla om
utjämningen redan idag.
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Om man ser på den gamla regeringen som just avgick, så veckan före fattade de beslut om att höja landskapsläkarens lön från 6 200 till 7 200 euro.
Kommer ni att fortsätta med den inslagna linjen och ge 1 000 euro åt varje
landskapsanställd? Det betyder 1,7 miljoner extra i månaden. Där har vi igen
20 miljoner euro på årsbasis. Det är inte någon bra politik om man börjar
med det. Det är inte ni som är ansvariga för det, det är den gamla regeringen
men ni har två partier med från den förra regeringen.
Ni borde gå ut till alla landskapsanställda för det finns en enorm kraft
bland dem att vilja spara. Det slösas pengar i förvaltningen. Ge de anställda
möjlighet att spara och någon bonus. Om varje landskapsanställd sparar 10
miljoner euro så är det 17 miljoner på årsbasis. Jag tror inte att det är omöjligt för de landskapsanställda att komma med de förslagen. Men dem möjligheterna att titta på det!
Ska vi ha så stor museibyrå som vi har haft? Ålands museum har hållit på
att renoveras länge. Vi har många anställda där. Är det detta som vi ska bygga
Åland på inom förvaltningen? Eller är sjukvård och hälsovård viktigare?
Man har också utlovat att man ska se på lönebiten och få en rättvis lönesida. I det här förslaget har man nog varit smart och sagt att det ska göras år
2020. Under nästa val kommer man att säga att man inte har lovat det under
den här mandatperioden, ”det gör vi först nästa år bara vi kommer tillbaka
till makten.” Det är smart gjort i regeringsprogrammet. Det tycker inte jag att
är bra gjort mot dem som det gäller.
Jag förstår inte att man också börjar rucka på grundbultarna i självstyrelsen. Det gäller jordförvärvslagen. Man säger att man ska ha ett provområde
och tillåta att man inte behöver vara bosatt på Åland överhuvudtaget, men
det var ju grunden för vår självstyrelse som vi fick 1922. Finns det anledning
att rucka på det? Vem tänker man gynna? Att säga att skärgårdsborna missgynnas i förhållande till riket, men vi alla ålänningar som äger mark gör det.
Men det är ju det som är grundbulten i självstyrelsen.
Det finns en beställning från lagtinget sedan länge, 30-40 år sedan. Landskapsregeringen lovade skärgårdsborna, när de vill låna, att man ska ge en
borgensförbindelse. Det har aldrig förverkligats. Men börjar vi rucka på detta
så det klart att priserna går upp. Det blir då som på Mallorca att ålänningarna
bor i centrum och alla andra äger stränderna. Det slipper vi nu, vi behöver
inte planlägga områden överhuvudtaget på Åland. Detta är ju grundbulten.
Vem tänker ni gynna med ett provområde? Är det en liberal, är det en socialdemokrat, är det en obunden, är det en moderat eller är det en center? Det är
ju någon som äger de här markbitarna. Det får inte vara så, det ska vara lika
för alla. Inte kan man ha provområden, det säger EU-rätten nej till. Standstill
principen medför att vi kan inte gå in och röra någonting, då tar vi bort det.
Jag är säker på att regeringen inte kommer att få kvalificerad majoritet för
att genomföra detta. Jag tror att oppositionen sätter stopp för det. Till den
delen kan ni glömma det där, ids inte jobba med det heller.
Samma sak är det med rösträtten. Det kan inte vara väsentligt att sänka
rösträttsåldern till 16 år i kommunalvalen när man har en myndighetsålder
på 18 år. Myndighetsåldern kan inte Ålands lagting besluta om. Glöm det!
Kasta det i papperskorgen så sparar ni de utredningskostnaderna! Det är bara
ett förslag, ids inte ödsla tid på det, jag tror inte att det går igenom lagtinget.
Ni säger också i regeringsprogrammet att ni ska påverka så mycket inom
EU. Vi kan helt krasst säga; 29 000 människor i jämförelse med 450 miljo373

ner, inte kommer vi att påverka någon EU-politik. Jag tror att regeringen inte
ska lägga ner allt så mycket energi på det.
Däremot tycker jag att ni kunde ha haft kvar arbetet med en egen parlamentsplats i EU, men det är borttaget ur regeringsprogrammet.
Det finns mycket i programmet, men det är mest utredningsarbete som ni
vill jobba med. Regeringen har en hel del att jobba med och ni får allt understöd när det gäller att spara pengar. Det understödet kommer ni att få ifrån
obunden samling, det behöver ni inte vara oroliga för.
Lycka till i regeringen. Jag hoppas också att regeringen ska ha ett bra samarbete med oppositionen.
De här frågorna, som jag har tagit upp här, kommer ni inte att kunna genomföra enligt min åsikt.
Att regeringen har tagit upp ÅMHM är starkt, för det är liberalerna som
har satt sin stämpel där och det tycker jag att är bra.
Jag saknar turismen, varför man inte har en tuffare attityd där? Vad ska
man göra åt turismsektorn som är så pass viktig?
Inom Ålands hälso- och sjukvård finns det mycket som ni måste titta på.
Ett exempel är socialdemokraternas käpphäst, den ambulerande tandvårdsvagnen. Ta bort den! När den har varit ute i skärgården så har det varit tvåtre personer på besök och det sitter en tandläkare och en sköterska i tjänst
hela tiden. Ta bort oväsentligheter! Sätt i så fall en tandläkartjänst i Godby
för där finns det färdigt utrustning. Sådana där saker måste man ta bort. Det
inte bättre för skärgården när tandvårdsvagnen står tom där, det kommer
ingen dit, då behövs den inte och så krass ska man vara.
IT-ministern kommer också att få ett tufft jobb, för den delen med ÅDA
funkar inte alls. Jag vet att liberalerna var emot det, ni var på rätt spår och
det måste ni ta tag i riktigt ordentligt. ÅDA funkar inte.
När vi pratar om tandläkaravdelningen så var den totalt utslagen här, jag
vet inte hur många tandläkare de är, men hela den avdelningen var stängd en
hel dag på grund av att datorerna inte fungerade. Vad kostade inte detta
samhälle? IT-ministern måste titta på detta, för nya ÅDA funkar inte. Titta
över det före det kostar samhället mera pengar! Tack, fru talman.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Jag vill ge ett förtydligande åt ltl Bert Häggblom. Han
nämnde två regeringströtta partier. Jag kan lugna ltl Bert Häggblom att
vi vill vara med och ta ansvar. Vi har två ministrar som är ambitiösa,
energiska och otroligt kompetenta. Vi har fem lagtingsledamöter som är
otroligt arbetsvilliga och vill jobba vidare och ta ansvar. Ltl Bert Häggblom behöver inte vara orolig för Ålands socialdemokrater. Vi kommer
att jobba vidare, vi kommer att vara med och ta ansvar, för vi vill vara
med och ta nya tag i en kraftfull regering.
Ltl Bert Häggblom, replik

Det är inte jag som borde kommentera detta. Katrin Sjögren borde bara
tacka och ta emot. Hon har stöd för nya tag också från socialdemokraterna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Ekonomin är den stora frågan och kommer att vara det under den här mandatperioden.
Under budgetremissen lade obunden samling fram förslaget, via ltl
Bert Häggblom, att man skulle se på möjligheterna att låta människor
återbetala sina bostadslån i en snabbare takt, på frivillig väg om man
samtidigt undanröjer vissa villkor som finns i de här systemen. Jag
tyckte att det var ett seriöst förslag, vilket jag sade då, och därför är den
frågan redan satt under utredning. Förvaltningen har fått i uppdrag att
titta på det här.
Ltl Bert Häggblom, replik

Tack, fru talman! Det var ett jättebra svar av minister Perämaa. Han tog
det till sig redan då när jag sade det, men jag saknade det i regeringsprogrammet. Jag hoppades att detta skulle ha varit med eftersom jag utgick ifrån att Perämaa kanske inte fick stöd från de andra partierna i regeringen. Det är bra om det är så här och att man är villig att göra det,
för här kan man få in pengar så att vi slipper låna ut pengar i landskapet.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Inte har jag stött på något motstånd i den frågan. Vi ska se
på vad det här riktigt innebär. Vi får se om vi återkommer till lagtinget
med en framställning som det måste vara för att gå i den riktning som vi
här diskuterar.
Vad gäller att involvera hela förvaltningen, hela personalen, så är det
också ett bra förslag. Det säger jag för att jag själv tycker det. Det är
mycket lättare att genomföra saker om man involverar dem som berörs
av det hela. Jag säger det för att jag tycker det. Jag säger det också för
jag vet att lantrådet Katrin Sjögren under skrivandet av regeringsprogrammet hela tiden sade att det är på det här sättet vi ska arbeta.
Ltl Bert Häggblom, replik

Tack, fru talman! Det är bra om man involvera de anställda. Det finns en
enorm kraft där. Många har tagit kontakt med politiker, i synnerhet med
mig, och de säger att det finns möjligheter att spara. Gör att de anställa
har möjlighet att få någon sorts bonus, då tror jag att regeringen kommer att lyckas med sparåtgärderna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Wille Valve, replik

Tack ltl Häggblom. Jag måste medge att jag drog lite på smilbanden när
ledamoten inledde med att fråga var problemet är med strukturerna och
i nästa mening säga att vi måste effektivera förvaltningen.
Jag tycker att det fanns väldigt mycket gott i ltl Häggbloms anförande
bl.a. att involvera landskapsförvaltningen och ta tillvara alla de idéer och
den kraft som finns ute i vår förvaltning. Det finns idéer. Det här som vi
har framför oss är en stor talka som vi alla måste göra tillsammans. Vi
behöver uppslutning och delaktighet.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Tack, fru talman! Ltl Bert Häggblom lyfte frågan om löner i landskapsförvaltningen och i synnerhet den nya landskapsläkarens lön. Det känns
som en mycket populistisk debatt att gå in just på lönepolitiken i landskapet. Jag kan informera om att det är riktigt, riktigt svårt att rekrytera
kompetent och kvalificerad personal till flera delar av landskapsförvaltningen. Våra löner här ligger mycket lägre än i den privata sektorn,
inom kommunerna och inom ÅHS. Inte gör sådana här inlägg från ltl
Häggbloms det lättare att få tag i människor som vill jobba med det viktigaste vi har, nämligen självstyrelsen och utvecklingen inom alla de sektorer. Jag tycker att det här verkligen är ett påhopp på det viktigaste som
vi har; nämligen personalresurserna i landskapet.
Ltl Bert Häggblom, replik

Tack, fru talman! Det var inget påhopp. Det kanske var ett påhopp på
den ministern som fattade beslutet. Uppenbarligen är det den person
som nu är lagtingsledamot och gav repliken här.
Det är den nivån som man har. Om man har 6 200 i lön tidigare och
den gamla regeringen höjer till 7 200 euro, som ett av de sista besluten,
så inte är det roligt för en ny regering att tillträda.
Överallt i finska avtalsförhandlingar ligger löneförhandlingarna på
noll. Poststrejken slutade i Finland idag. Man kom man överens, de var
så glada från facket och man kom överens om att lönerna inte ska sänkas. Här försöker man driva upp och säga att vi ska höja lönerna i förvaltningen medan vi har ett underskott på 20 miljoner. Hur går detta
ihop? Det fattar jag absolut inte. Att kalla det för populistiskt, det är ju
verklighet! Det är den verklighet vi lever i.
Om man visar och kan säga hur bra jobben är i landskapet så är det
ingen panik att få duktiga människor, men man kanske inte får dem
samma vecka.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Det kanske skulle ha varit allra bäst att säga att vi inte ska
ha någon landskapsläkare överhuvudtaget. Det kanske blir billigast för
förvaltningen. Vi kanske inte överhuvudtaget ska ha olika tjänstemän
som gör vissa saker och ting. Idag är det så att om man ska få tag i väldigt kvalificerad och kompetent personal så är faktiskt lönen en konkurrensfaktor. Andra viktiga faktorer är förstås att det är en attraktiv arbetsplats och att vi kan erbjuda mycket flexibilitet osv. samt själva klimatet som finns på arbetsplatsen. Det är många sådana frågor som man
inom ÅHS har fått jobba hårt med. Vi kanske inte bara kan konkurrera
med lönen.
Jag kan försäkra ltl Häggblom om att den här landskapsläkaren, som
kommer nu, faktiskt har fått gå ner betydligt, betydligt i lön för att ta det
här arbetet.
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Ltl Bert Häggblom, replik

Fru talman! Här ser man hur felaktigt man diskuterar. Ltl Aaltonen diskuterade ur personens synvinkel. Jag diskuterade ämbetet, landskapsläkaren. Jag tror inte att det utvecklar självstyrelsen, men det kanske man
borde fundera på före man tillsätter tjänsten. De uppgifterna kanske kan
sättas på någon annan? Det kanske man borde ha lämnat till nya regeringen före man gör någonting sådant. Det är inte bra signaler. Samtidigt har vi haft strejker vid ÅHS och den bomben, lönesituationen, ligger
kvar för nya regeringen att ta tag i. Att den gamla regeringen sedan går
och gör något sådant här är ett kardinalfel som man aldrig borde göra,
enligt min åsikt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl John Holmberg, replik

Fru talman! Ltl Häggblom, det är alltid lika roligt när man från talarstolen pratar om turismen. Precis som jag sade till vtm Lundberg så säger
jag åt ltl Häggblom att jag är helt övertygad om att såväl lantrådet Sjögren som närings- och miljöminister Gunell ser stor potential i turismen.
Det finns någonting som alla åländska turistföretagare har samlats
kring de senaste åren och det är turiststrategin. Den strategin kanske
har levt ett lite mer avtynande liv det här sista året. Jag vet att strategin
kommer att få bra fart igen efter årsskiftet.
Ltl Bert Häggblom, replik

Tack, fru talman! Ja, därför är det bra att ltl John Holmberg är med i regeringskoalitionen. Jag är säker på att han kommer att vara den som ser
till att den här frågan drivs.
Med ledamotens framtoning och det anförandet han har haft så är jag
säker på att han kommer att se till landskapsregeringen kommer att
åstadkomma någonting till den delen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Jag tycker att ltl Häggblom hade ett bra anförande. Jag kan
konstatera att centern och obundna i stort sett har samma åsikter och
samma ideologi.
Ledamoten nämnde jordförvärvslagen och vi stöder helhjärtat att den
kan man inte rucka på. All lagstiftning ska ju vara generell. Om det är så
att Pettersson på Kökar vill planera sitt område till fritidsbostäder så
måste också Nilsson i Jomala få göra det. I och med detta blir det fritt
fram. Jag får en känsla av att det är kanske detta som regeringen också
menar, att vi ska skrota jordförvärvslagen och att det ska bli fritt fram
för utomstående att köpa mark på Åland. Men man går en kringelkrok
väg genom en regionplan och sedan en detaljplan. Nu är det lyckligtvis
så att 20 ledamöter måste stöda den här lagstiftningen och det gör de
inte idag.
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Ltl Bert Häggblom, replik

Tack, fru talman! Jag det är bra att centern ger uttryck för detta. Jag tog
mig friheten att tro att landskapsregeringen inte kommer att få kvalificerad majoritet. Jag tror att vi är ganska eniga om att vi är tillräckligt
många. Jag har förstått att Ålands Framtid också har sagt att de inte kan
godta detta. Då är den saken klar.
Det viktiga är att man behåller styrförmågan här i landskapet. Ger vi
det här ifrån oss så har vi ingen styrförmåga. Vi öppnar då portarna och
i så fall måste man gå in på lagstiftning, fastighetslagstiftningen och fastighetsskatten för det är de enda möjligheterna som man kan få pengar
från dessa människor. Det blir som i de anglosaxiska länderna. Man går
mera på fastighetsskatten än på personbeskattningen för fastigheterna
finns här och man kan inte gå på personbeskattningen då. Så då kommer landskapsregeringen att göra ett helt nytt skattesystem.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! När vi är inne på beskattningen av fastigheter så är det
samma sak där, den måste vara generell och då får ålänningarna antagligen betala till och med en högre skatt. Om detta förverkligas så skulle
det bli kontraproduktivt eftersom markpriserna antagligen skulle stiga
om man börjar planera det här för fritidsområden. Det betyder också att
det blir dyrare för dem som vill ha fast bosättning där och då kanske de
inte har råd att köpa en tomt. Det blir kontraproduktivt.
Jordförvärvslagen vill förhindra att Åland inte bara ska bli en semesterort som är öppen tre månader i året utan Åland ska vara öppet
året runt, vilket jordförvärvslagen nu har resulterat i. Men nu vill man
försöka rucka på det som man i hundra år inte har velat ha.
Ltl Bert Häggblom, replik

Tack, fru talman! Det är det här som är problemet. Går man in för det
här så kommer man att avbefolka skärgården ännu mera. Vem skulle
inte sälja sin fastighet om man får ett bra pris och kanske kan leva på
fasta Åland eller någon annanstans? För då blir det helt andra priser. Vi
behöver bara se på rikssidan här. Den här debatten har förekommit tidigare här i lagtinget och man har varit eniga. Men nu har man ändrat den
här ståndpunkten i och med det här regeringsprogrammet. Jag hoppas
att man kommer bort ifrån det här för det här måste vara en riktig lapsus i regeringsprogrammet.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Diskussionen avbryts här och fortsätter vid onsdagens plenum.
För kännedom
9

Talman Gun-Mari Lindholms anhållan om befrielse från uppdraget som talman
Talmanskonferensens framställning TMK 1/2015-2016

10

Vicetalman Britt Lundbergs anhållan om befrielse från uppdraget som vicetalman
Talmanskonferensens framställning TMK 2/2015-2016
Ärendena upptas till behandling vid plenum 02.12.2015.
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Plenum slutar
Nästa plenum hålls 02.12.2015 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 29 ledamöter närvarande.
Lagtingsledamoten Bert Häggblom anmäler om befrielse från dagens plenum på grund
av privata angelägenheter. Antecknas.
Meddelande
Talmannen meddelar att två utskott har konstituerat sig med anledning av fyllnadsvalen till lagtingets organ.
I lag- och kulturutskottet har till vice ordförande valts lagtingsledamoten Roger Eriksson.
I social- och miljöutskottet har till ordförande valts lagtingsledamoten Carina Aaltonen.
Antecknas.
Enda behandling
1

Talman Gun-Mari Lindholms anhållan om befrielse från uppdraget som talman
Talmanskonferensens framställning TMK 1/2015-2016
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.
Diskussion. Ingen diskussion.
Detaljbehandlingen börjar. Talmannen föreslår att framställningen i dess helhet föreläggs för godkännande. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Framställningen i dess helhet föreläggs för godkännande. Framställningen är godkänd.
Lagtinget har således befriat lagtingsledamoten Gun-Mari Lindholm från uppdraget
som lagtingets talman för återstoden av lagtingsåret 2015-2016 från och med att val av
en ny talman förrättats. Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.
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Med anledning av beslutet kommer ett val av talman att förrättas vid nästa plenum. Antecknas.
Enda behandling
2

Vicetalman Britt Lundbergs anhållan om befrielse från uppdraget som vicetalman
Talmanskonferensens framställning TMK 2/2015-2016
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.
Diskussion. Ingen diskussion.
Detaljbehandlingen börjar. Talmannen föreslår att framställningen i dess helhet föreläggs för godkännande. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Framställningen i dess helhet föreläggs för godkännande. Framställningen är godkänd.
Lagtinget har således befriat lagtingsledamoten Britt Lundberg från uppdraget som lagtingets första vicetalman för återstoden av lagtingsåret 2015-2016 från och med att val
av en ny första vicetalman förrättats. Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är
slutbehandlat.
Med anledning av beslutet kommer ett val av en första vicetalman att förrättas vid nästa
plenum. Antecknas.

Föredras, fortsatt behandling
3

Regeringsprogram enligt lagtingsordningens 25 §
Landskapsregeringens meddelande M 1/2015-2016
Diskussionen fortsätter.
Ltl Pernilla Söderlund

Fru talman! Lagtingskollegor, för ett år sedan, precis den här tiden, var jag
tillsammans med 400 av mina kollegor i strejk, då vi strejkade för lika lön för
likvärdigt arbete, vilket ni säkert kommer ihåg.
Det ena ledde till det andra; och nu står jag här ett år senare, och kan konstatera att många tycker att det här med jämställda löner är viktigt.
Det gläder mig mycket att se att det i regeringsprogrammet, som en kraftsamlingsåtgärd, står att arbetsvärderingsprojektet fortsätter, som ju har målsättningen att vi ska få ”lika lön för likvärdigt arbete".
Jag vet att arbetet är bra igång; blanketter har kryssats i och det har filats
flitigt på motiveringarna. Förhoppningsvis leder processen leder till att utbildning och ansvar ska löna sig!
Nu har jag fått nytt jobb: Nya utmaningar och Nya Tag!
Vi står inför tuffa ekonomiska tider är jag helt medveten om. Det kommer
att bli ett tufft prioriteringsarbete, förändringsarbete, kanske med strukturförändringar, och där hoppas jag att personalens kompetens tas tillvara för
det är där som sakkunskapen finns.
På ÅHS finns ett högt specialiserat humankapital och jag hoppas att de inkluderas i det eventuella förändringsarbetet.
Vården och ÅHS är sällan och aldrig lönsam, men vi behöver friska människor som håller Åland igång. Jag ser det som en bra investering att vi har en
bra vård och ett välfungerande ÅHS där vårdkedjorna fungerar smidigt.
Häromdagen kunde vi höra och läsa i nyheterna att ålänningarna är friskast i Finland. Det som lönar sig bäst är att satsa på det förebyggande arbetet.
Det som patienten vinner på, det vinner samhället på, men det förebyggande
arbetet är väldigt långsiktigt, vinsterna tar många, många år innan vi ser.
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Det som ålänningarna själva kan göra för att dra sitt strå till stacken är att
ta väl hand om sig själva.
Min uppfattning är att ålänningarna överlag är nöjda med ÅHS och vården
där. Ålänningarna är trygga i att veta att när och om de blir sjuka står personalen på ÅHS redo för att ta hand om dem. Låt oss hoppas att det fortsätter
så.
För att uppnå en hållbar utveckling krävs en frisk och välmående befolkning. Folkhälsa är därmed ett politikområde som behöver integreras med
hållbar utveckling. Men denna integrering är inte enkel och präglas av de
många och komplexa samband som folkhälsa har till andra områden, såsom
samhällets ekonomi.
Hälsa är en positiv kraft som utvecklar samhället och som leder till en
hållbar utveckling i förlängningen.
Det finns ett samband mellan hälsa och ekonomisk utveckling. Sambandet
kan vara som en spiral; bättre hälsa ger bättre ekonomisk utveckling som ger
bättre hälsa. På samma sätt kan sambandet vara det omvända.
Vi ska arbeta för en god hälsa på lika villkor, fritt från omotiverade skillnader i vården.
Vidare vill jag säga att det är väldigt positivt att regeringen kommer att arbeta för att minska våldet. Tyvärr finns det ett stort behov av ett sådant arbete i syfte att skydda barn, ungdomar och vuxna kvinnor mot våld, även där
poängterar jag vikten av det förebyggande arbetet. Tack, fru talman.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Tack för ett intressant anförande. Jag stöder ledamoten fullt ut
i de tankegångar som finns kring det förebyggande arbetet. Det är alltid
väldigt svårt att få pengar till det förebyggande arbetet. Det skapar inte
några större rubriker och det finns inga klatschiga bilder så där vill jag
uttrycka mitt stöd.
Jag stöder också en hållbar utveckling även inom ÅHS. Jag har förstått att det inom regeringspartierna finns tankegångar på att guldkanter ska skäras bort och att avgifterna ska öka osv.
Hur ser ni på begreppet hållbar utveckling i den kontexten?
Ltl Pernilla Söderlund, replik

Fru talman! Jag tror vi får återkomma senare till prioriteringsarbetet
när det gäller hur och var. Ingenting är bestämt ännu för ÅHS. Vi kommer säkert till detta i tilläggsbudgeten.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Jag har ju också ett förflutet i vården och vet hur hårt och tungt
arbete det många gånger kan vara både fysiskt och psykiskt. Visst är det
helt rätt att sjukvårdspersonalen och vårdpersonalen får högre löner.
Det viskas lite i korridorerna att det rör sig i storleksordningen över 6
miljoner för att kompensera upp att man ska få jämställda löner.
Hur ser ni på detta i förhållande till kontexten hållbar utveckling och
hållbar ekonomi?
Ltl Pernilla Söderlund, replik

Fru talman! Även detta tror jag att vi får återkomma till. Vi har ju inte
ännu sett tilläggsbudgeten och vilka prioriteringar som finns.
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Jag vet att det redan görs ett prioriteringsarbete på ÅHS. Man ser på
strukturer och man ser på vilka möjligheter det finns att producera billigare vård. Det är ett arbete som fortgår hela tiden.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Jag vill tacka ltl Pernilla Söderlund för ett bra anförande. Hon lyfte upp det viktiga i vårt samhälle; den offentliga sjukvården och nyttan som de gör. Jag är framförallt extra tacksam över att hon
vågade lyfta upp det viktiga förebyggande arbetet. Det är nämligen svårt
att se vinsterna och det är många som glömmer bort det. Ofta pratar
man om akuta insatser men man glömmer lätt bort de förebyggande insatserna.
Jag håller också med ltl Söderlund om den fysiska hälsan. Det behövs
verkligen ett främjande arbete för att vi ska sänka våra framtida sjukvårdskostnader. Tidiga insatser skapar en totalekonomisk vinst.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, talman! Jag gratulerar ledamoten till ett bra och intressant jungfrutal. Det är alltid ett stort steg att gå upp i talarstolen. Vi välkomnar
många av de slutsatser som ledamoten drar.
Jämställda löner är en lite svår fråga att ställa. I ljuset av att ledamoten har erfarenhet av både strejkläget och övriga fackliga organisationers kanske motvilja till att medverka i jämställdhetsmålet, dvs. att man
inte vill pruta i jämfört med andra organisationers krav på justerade löner: Hur ser ledamoten på vår möjlighet att påverka den fackliga sidan
att visa solidaritet så att vi får uppleva en dag där en lön är lika med 100
procent och inte 82 procent eller ännu sämre idag?
Ltl Pernilla Söderlund, replik

Fru talman! Det här arbetet håller på, man ska jämföra olika personalgrupper mot varandra. Det är ingenting som säger att de kvinnliga lönerna är fel och de manliga är rätt. Man kanske hittar en balans och rätt
nivå för lönerna. Det är ingenting som säger att så som det är nu är mera
rätt eller mera fel.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Jörgen Pettersson

Talman! Det är ju så klart en möjlighet som inte får passera att uttrycka några
ord när ett nytt regeringsprogram presenteras. Det ska ändå sägas direkt, jag
hade trott vi skulle få ta del av mer konkreta planer än vad som är fallet.
Mycket i programmet låter förnuftigt, rimligt och klokt men jag kan ändå inte
släppa det faktum att det i hög grad handlar om självklarheter som få kan
ifrågasätta.
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Regeringsprogrammet andas nämligen ängslan och kompromisser och
återvinning. Vore man verkligen beredd att visa och utöva ledarskap skulle
manifestet inte vara så fyllt av klyschor. I vissa avsnitt staplas självklarheter
på hög i en sådan takt att ett vacklande självförtroende och brist på egna
idéer antagligen är den enda förklaringen till skrivningarna. ”Friska människor och en ren natur, trygga ett bra samhälle, öppet och välkomnande, god
och fördjupad dialog, attraktiv och dynamisk arbetsplats, hållbart Åland,
alla ska känna sig trygga och säkra, aktiva och öppna medborgare och så
vidare.” Dessa exempel är från dokumentets allra första sidor, sedan förlorade jag räkningen efter att nästan slagits till golvet av den kärnfulla slutsatsen att ”grunden för ett rättssamhälle är väl fungerande lagar...” Alla som
tycker annorlunda räcker upp handen nu.
Detta med tomma fraser är alltså något man tyr sig till i brist på konkreta
förslag. Jag hoppas verkligen, för hela Ålands skull, att regeringsledamöterna
tar sig själva i kragen och kommer med tydligare och gärna egna planer inför
framtiden. En snabb analys av regeringsprogrammet ger vid handen att det är
lite si och så på den punkten. Är till exempel Moderat Samling och Socialdemokraterna medvetna om att programmet bär mycket tydliga spår av det
valmanifest som häromåret lanserades av svenska folkpartiet i Sverige, alltså
det socialliberala parti som nyligen bytte namn till Liberalerna? På tre olika
sakområden i regeringsprogrammet finns texter som ordagrant och bokstavligen hämtats från rikssvenska Folkpartiet vars starkaste stöd finns i storstadsområdena, särskilt i Stockholm. Nu är liberalismen som idé inte så dum,
särskilt som de svenska liberalerna under de senaste decennierna valt en allt
tydligare borgerlig väg. Det känns ändå främmande att läsa orden som ska
styra Sveriges tio miljoner invånare i det regeringsprogram som ska forma
Åland. Och bortsett från det tveksamma i att kopiera uttryck har vi dessutom
det akademiskt ohederliga i att skriva text utan att ange källa. Hade regeringsprogrammet varit en skoluppsats hade läraren blivit ursinnig. Man tar
nämligen inte andras texter utan att ange källa.
Jag har i en snabb analys hittat inte mindre än tre avsnitt som plockats direkt ur Svenska folkpartiets valmanifest och en skrivning som dessutom finns
i en riksdagsmotion inlämnad av folkpartistiska ledamöter. Det kan såklart
finnas fler plankningar men jag hittade inget från de rikssvenska socialdemokraterna och moderaterna vilket kan tyda på att deras åländska kamrater varit skickligare på att hitta egna lösningar än regeringsbildaren, eller så har deras inflytande varit svagt.
Jag börjar med utbildningssidan där jag förväntat mig större ansträngningar att formulera egna åländska mål för vår åländska skola. Istället får jag
ett citat som lyder: ”Utbildningar bryter barriärer och öppnar nya vägar”.
Detta skriver landskapsregeringen och detta underströk lantrådet inledningsvis i debatten vilket låter klokt men absolut inte är någon egen tanke. I själva
verket är meningen en direkt avskrift ur folkpartiets senaste partiprogram.
Betyder det att det är den svenska skolan som regeringen vill efterlikna? I så
fall vill jag gärna avråda. Man gör det mesta bra i Sverige men skolsystemet
är inte alltid ett föredöme.
Jag går vidare till avsnittet om en hållbar infrastruktur. Den allra första
meningen som anger tonen lyder ordagrant: ”Människors frihet och välstånd
gynnas av goda kommunikationer”. Smaka på det. Frihet, välstånd och
kommunikation. Vem behöver egentligen mer här i livet? Jag kan till och med
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känna viss avund gentemot den som en gång skrev ner de orden ty de är
mycket talande och styr även Folkpartiet i Södra Älvsborgs syn på infrastruktur. Senare har samma ord använts i en färsk motion i Sveriges riksdag, undertecknad av sju folkpartistiska ledamöter.
Varför gör man detta i det regeringsprogram som ska styra Åland de kommande fyra åren? Saknas idéerna? Är det tidsbrist? Kan regeringen inte
skriva? Är det lättja eller något annat? Plagiat borde inte vara något man vill
förknippa en regering med. Hur ska vi förklara för våra elever i våra skolor att
man inte får planka texter när vår egen regering inte bryr sig?
Det stannar inte där. Avsnittet Äldreomsorg, inleds med följande beskrivande meningar: ”Äldreomsorgen ska vara serviceorienterad och ha som
uppgift att underlätta för den äldre att utforma sin vardag efter sina önskemål. Självbestämmande och valfrihet är lika viktigt för alla oavsett ålder.
En god äldreomsorg är en rättighet för alla som behöver den.” Jag behöver
kanske inte säga det men jodå, meningarna är ordagrant kopierade från folkpartiets valprogram år 2014.
Vi har alltså att göra med regeringspartier som valt att ta andras texter
istället för att producera egna. Det är kanske inte möjligt att återremittera
hela programmet men jag hoppas slippa se liknande klavertramp i framtiden.
Vi är på Åland och ska försöka formulera våra egna mål, åtminstone i ett regeringsprogram där tre olika partier ska samarbeta. Eller finns detta folkpartistiska, socialliberala och storstadskramande tankegods även hos de åländska
socialdemokraterna och moderaterna?
Helt otänkbart är det inte mot bakgrund av till exempel skrivningarna
inom sport och idrott. Innan det aviserade idrottspolitiska programmet är
klart ska man kanske låta spikskorna stå kvar i skåpet, men nog sticker det i
vart fall i mina borgerligt präglade ögon att så kallade friskvårdsföretag, enligt regeringsprogrammet, ska stödjas. Jag tycker på ett principiellt plan att
företag och medborgare ska ta ansvar för sitt eget fysiska välbefinnande.
Vänsterfalangen brukar tycka annorlunda.
Nog om detta. Jag vill också lyfta fram några andra områden som jag tycker det är viktigt att hålla ett extra öga på; exempelvis kulturen som utgör den
märg som varje samhälle växer av. Kring just kulturfrågor är det svårt att
finna tröst i regeringsprogrammet. I själva verket finns inte ett uns av nytänkande, snarare tvärtom. Det står i programförklaringen att ” kulturen ska
skapa ”möjlighet till personlig utveckling, upplevelser av glädje och skönhet,
provokation och samhällskritik, gemenskap och ökad förståelse för andra
och sig själv”. Med några få ords undantag är det också en kopia, fast av det
som dåvarande lantrådet Roger Nordlund skrev i sitt och den dåvarande regeringens kulturpolitiska program år 2006, Växtkraft. Har tiden stått stilla
sedan dess?
Var finns det nya? Idag utvecklas allt mer konst i form av ettor och nollor
på nätet där vi på Åland kan vara lika duktiga som de i Silicon Valley. Morgondagens kulturhjältar håller inte bara i penslar. De sitter inte bara vid drejskivor och gåspennan är borta. Jag vill att landskapsregeringen beaktar detta
och i högre grad skapar förutsättningar för den digitala morgondagen, den
som vi idag inte vet ett enda vitten om men som ändå snart blir vår verklighet.
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Norden lyfts som tänkbar kulturmarknad i programmet. Det är för defensivt. Idag är det världen som gäller och till exempel You Tube är en av kanalerna. Jag vill att våra åländska ungdomar ska ta för sig överallt, precis som
redarna gjorde förr. Landskapsregeringen borde höja blicken i sitt kulturarbete, inte sänka den.
Landskapsregeringen säger sig vidare vilja utreda möjligheterna till extra
anslag för infrastrukturprojekt. En sådan ansökan fanns klar för bara ett
halvt år sedan men eftersom den inte inkluderade en tunnel till Föglö föll förslaget till följd av den nya majoritetens agerande. Detta väcker några frågor.
Tänker man sig nu gå med mössan i hand till Finland vars sammanlagda lånesumma i torsdags passerade etthundra miljarder euro och be om pengar
till en tunnel som ska ersätta ett trettio minuters färjpass. Det finns risk för
att det mötet blir ganska kort.
Detta leder mig vidare till vår public service som behövs allt mer i tider av
ekonomiskt pressade privata mediahus. Här är man i regeringsprogrammet
beredd att införa en mediaavgift istället för dagens licenssystem vilket är bra.
Man avser också skapa dubbla byråkratiska system kring distribution och
produktion av program vilket är motsvarigheten till att jaga mygg med hagelgevär. Det kan vara skoj men är ganska meningslöst. Tekniken och distributionskanalerna förändras för var dag som går. Dessutom kräver nya landskapsregeringen ”kvalitet och relevans” av public service-bolaget vilket får det
att rysa i min kropp. Relevant enligt vem? Kvalitet enligt vem? Är det de så
kallade bildade, belästa och kultiverade medborgarna som ska avgöra detta?
Eller, bevare oss alla, regeringen? Blir det fritt fram att plagiera andras tankar, på samma sätt som man gjort i detta regeringsprogram?
Avslutningsvis några ord om vikten att försöka. Ingen gör alltid rätt. Världens bästa fotbollsspelare missar tjugo procent av sina passningar. Raketforskare räknar fel. Ingenjörer gör aldrig helt rätt. Taxichaffisar kör galet.
Kockar vidbränner, läkare felbehandlar och Finlands finansminister pudlar.
Alla är människor som gör sitt bästa. Det vill jag att ni ministrar ska minnas.
Gör saker, ta initiativ, våga misslyckas. Det är ni skyldiga era väljare. De kräver mer än den floskelstorm och idékonservatism som detta regeringsprogram representerar. De kräver action. Och de kräver egna åländska initiativ
och visioner, inte andras. Tack för ordet.
Ltl John Holmberg, replik

Fru talman! Ltl Pettersson, det är lätt att säga hur det borde vara. Det är
svårare att komma med egna idéer. Jag har svårt att se att ltl Pettersson
har varit regeringsställning under de senaste åren, man skulle tro att
han har varit i opposition. Det är inte mycket positivt som kommer ut ur
hans mun ur det här anförandet.
Det här regeringsprogrammet andas framtidstro, speciellt därför att
programmet tar upp hållbarhet. Alla som försökte simma i våra vatten i
augusti hade det inte så trevligt. De sökte sig till Mariebad eller till
Godby simhall.
Tittar vi på hur vi ska få in mera pengar till vårt maskineri så tar programmet upp precis det som Ålands näringsliv har efterlyst till punkt
och pricka; en översyn av ÅMHM, en avbyråkratiseringsprocess, utmanarrätter, entreprenörskap och en god inflyttning med en god integration. Det är precis detta som Åland har saknat jättelänge.
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Ltl Jörgen Pettersson, replik

Talman! Tack för det, ltl Holmberg. Vi ska väl kanske minnas här att
Åland idag kanske är den plats på jorden som har den lägsta arbetslösheten till följd av den politik som har förts här under de senaste hundra
åren snart. Åland har byggts långsiktigt med hjälp av små men viktiga
reformsteg som har tagits. Det är det som jag menar med det här regeringsprogrammet, det som står i programmet är sådant som faktiskt är
självklarheter och som varje regering har arbetat efter i den moderna tiden.
Ltl John Holmberg, replik

Fru talman! Ltl Pettersson, om så är fallet är jag väldigt överraskad att
Ålands näringsliv har haft en klar och tydlig beställning på en översyn av
ÅMHM, utmanarrätter, avbyråkratisering och en god inflyttning.
Tittar man på vår arbetsföra befolkning så sjunker deltagandet på arbetsmarknaden. Vi är väldigt mobila. Ltl Pettersson tar upp gamla ålänningar, men vi är vana att flytta på oss för att hitta arbete. Jag tror att
man lite ska titta med perspektiv på arbetslöshetsstatistiken. Jag tror att
väldigt många väljer att lämnar Åland och inte komma tillbaka till Åland
när inte jobben finns.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, talman! Jag tror inte att det finns ett samhälle i Europa som har
haft en lika stark inflyttning under de senaste 20 åren som Åland. Det är
klart att alla alltid vill ha mer. Det som har gjorts är nog i balans med
vad vi mäktar med. Hittills har vi klarat tillväxten eftersom jobben har
funnits tack vare en politik som skapat förutsättningar för jobb, annars
skulle jobben inte finnas och inflyttning skulle inte förekomma.
Jag vill nog hävda att de regeringar som har suttit har klarat det här
väldigt bra.
De målsättningar som nu nämns i regeringsprogrammet är in i detalj
nästan samma målsättningar som de tidigare regeringarna har haft. Det
var det som jag menade att det inte finns så hemskt mycket nytt i detta
program.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Talman! Det här var ett av de mest gnälliga anföranden som jag har hört
i Ålands lagting. Jag blev lite förvånad när ledamoten klagade på vissa
saker som skrivs regeringsprogrammet som till exempel att idrott inspirerar till hälsa och att man vill ha friska människor. Jag citerar från det
förra regeringsprogrammet: ”Idrotten inspirerar till en hälsosam livsstil”, det är också en självklarhet som stod i det förra regeringsprogrammet som ltl Jörgen Pettersson var med och tog fram. Jag uppfattar
att ltl Pettersson själv ofta pratar om visioner och självklarheter. Ltl Pettersson sade i sitt eget anförande: ”Ingenjörer gör aldrig helt rätt.
Kockar vidbränner”. Är inte också detta självklarheter?
Man kallar det här regeringsprogrammet för floskelstorm, jag tycker
att det handlar om visioner. Man säger vissa saker som också ledamoten
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ofta pratar om, visioner och bra saker att föra fram på pränt och detta
kommer från en ledamot som själv pratar om floskler.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Talman! Tack för det. Jag är en varm anhängare av visioner för visioner
skapar all form av framtid, men då ser jag helst att visionerna är ens
egna och inte något som man plockar ifrån stora partier i Sverige.
När det gäller idrotten så har väl nästan ingen pratat sig lika varm om
den som jag. Jag nämnde att det stod i regeringsprogrammet att man
ska stöda friskvårdsföretag. Det läser jag som att man är beredd att finansiellt stöda privata företag. Det förstår jag inte riktigt vitsen med, för
det är inte så som idrottsrörelsen är uppbyggd enligt mig.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Tack ltl Pettersson för recensionen av regeringsprogrammet.
Jag kan hänvisa till skolvärlden och ge ltl Pettersson lite bakläxa. Det
var en mycket svag summering, framförallt när det gäller utbildningspolitiken. Ltl Pettersson nämnde en rubrik, en mening, men ltl Pettersson
glömde att nämna att grundskolelagen ska revideras. Beträffande elevvården, tillgängligheten och rätten till en trygg studiemiljö så är det
nödvändiga rättigheter för elever där behov av stöd och undervisning
tydliggörs.
Ltl Pettersson glömde bort att nämna att antagningssystemet till
gymnasieskolan ska förnyas.
Ltl Pettersson glömde bort att nämna att utbildningsutbudet för studeranden i behov av särskilt stöd på gymnasienivå breddas för att säkra
studieplatser för alla genom samarbete med externa aktörer. Detta har
ålänningarna vädjat om länge. Nu kommer det ett svar, är det då att gå
mot det svenska systemet? Det tycker inte jag.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, talman! Den åländska skolan ligger i absolut toppklass, vilket vi
har sett i de senaste undersökningarna som har förekommit. Det betyder att vi har gjort det mesta rätt genom åren, inte bara den här regeringen, inte bara den föregående regeringen utan också regeringarna
långt innan dess. Det beror också på att ålänningarna är duktiga på att
lära sig saker för det är de var tvungna till för att klara sig i konkurrensen.
Om man lyfter fram ett citat som är direkt ur folkpartiets senaste partiprogram så då har man lite avsagt sig initiativkraften. Då lånar man
andras ord för att beskriva det som man själv gör och det är inte riktigt
så som jag vill att man ska se den åländska skolan. Jag vill att vi ska
formulera våra egna visioner. Att man gör en egen grundskolelag är väl
närmast självklart, det har vi alltid gjort och vi tar hand om vår utbildning på bästa sätt.
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Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Ja, det är självklart. Men när förnyades grundskolelagen senast? Hur många gånger har man i riket förnyat sin grundskolelag
och hur ofta har vi gjort det här? Nog är det dags att vi börjar gå från ord
till handling. Det är det som vi försöker här.
Ltl Pettersson brukar vara en vän av idrotten. Man pratar om avdrag
för friskvårdsarrangemang, men jag hittar ingenting om det under
stycket idrott. Däremot hittar jag texten att landskapet tar fram ett idrottspolitiskt program med långsiktiga målsättningar och motion och idrott definieras. Man satsar inte bara på elitidrott. Man satsar också på
de barn och unga som inte vill satsa på elit utan vill hålla på med motionsidrott för hälsans skull och den sociala samvaron. Det är också en
jätteviktig sak som vi lyfte fram i budgetdebatten nyligen.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, talman! Det var absolut inte idrottsrörelsen som jag lyfte som ett
misstag i regeringsprogrammet, utan snarare beredskapen att stöda
friskvårdsföretag. Jag tycker att de företagen ska klara sig själva i en
marknadsekonomi.
Att idrotten ska ges alla de resurser som är möjliga är ett måste, så
måste det vara. Att man satsar på breddidrotten likaväl som elitidrotten
är närmast också självklart. Jag tror regeringen ska undvika att gå in och
bena i privat företagsamhet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det blir dessvärre svårt att vända denna replikväxling till
någonting konstruktivt när huvudanförandet saknade allting av detsamma.
Flitens lampa lyser i regeringskorridoren, positionerna är klara och
nu är det också klart att ltl Pettersson har funnit sig väl i oppositionsrollen som om han aldrig skulle ha gjort någonting annat.
Det blir lite väl magstarkt när flosklernas obestridda mästare, ltl Pettersson, anklagar regeringen Sjögren för att just skriva floskler.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, talman! Jag listade fram tre stycken politiska sakområden där
man har låtit sig inspireras av ett valmanifest från det Svenska folkpartiet i Sverige. Jag tycker att det är rätt flagrant i ett regeringsprogram
som ska gälla Åland eftersom vi lever i en verklighet fjärran från dem
som styr i Sverige.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag tänkte säga lite som minister Perämaa, det var väl magstarkt och flosklernas mästare så jag behöver inte säga mer om det.
Vad är det som gör att ltl Pettersson på det här väldigt starka sättet
ifrågasätter att man återanvänder bra tankar och bra ord som uttrycks?
Det är väl smart. Det är uthålligt, det är hållbarhet att man har en långsiktighet och att man inte alltid måste tänka om alla tankar en gång till.
Ltl Pettersson var ordförande i finans- och näringsutskottet under
den förra mandatperioden och då såg han bara glada dagar. Nu ser vi facit; ekonomin. Vi har ett underskott på 20 miljoner som den här nya regeringen ska hantera. Den här regeringen har målat upp många olika
kraftsamlingsåtgärder. Nu tar man tag i ekonomin och får ordning på
den och det misslyckades bl.a. ltl Pettersson som finans- och näringsutskottets ordförande med.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Om vi ska gå in på historia så tror jag att detta blir rätt snärjigt faktiskt.
Vem som såg till att underskottet blev 20 miljoner så där tror jag att ni
är ganska många i den här salen som får se er själva i spegeln, för det
arbetet inleddes redan på 1990-talet när man inte tog hand om finanserna på det sätt som man borde.
Det finns inbesparingar i regeringsprogrammet på samma sätt som
det fanns inbesparingar i förra regeringsprogrammet. Det finns planer
och visioner som kanske inte alltid kommer att gå vägen. Här kan man
ställa sig frågan om det faktiskt är på sjukvården som dessa inbesparingar bara ska göras? Största fokus har legat på sjukvården, medan
man däremot är beredd att till och med låna upp pengar för att till exempel bygga en tunnel till Föglö. Jag tror att det finns en ganska liten
förståelse för det ute i bygderna.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Ltl Pettersson har som utskottsordförande under lång tid inte
erkänt det ekonomiska underskottet som vi faktiskt har. Den här regeringen tar alltså kraftsamlingar, flera olika konkreta åtgärder; det gäller
ekonomin, ledarskap, lika lön, ungdomarnas möjligheter, ÅMHM och
byråkratin, nytt avgiftssystem för radion och nya tag om digitaliseringen. Vi tar hur många kraftsamlingar som helst som framgår av det här
regeringsprogrammet. Har ltl Pettersson inte läst på ordentligt om han
bara sett floskler och någon floskelstorm? Jag förstår inte analysen om
regeringsprogrammet från ltl Pettersson. Regeringsprogrammet har
otroligt många viktiga och bra riktningar.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, talman! Arbetet med jämställda löner påbörjades av den förra regeringen. Arbetet med att digitalisera och skapa en unik organisation för
Åland i form av ÅDA gjordes av den förra regeringen. Arbetet med att
skapa ett mera jämställt socialsystem gjordes av den förra regeringen.
Privatiseringen av skärgårdstrafiken som sparade mera pengar än
någonting annat gjordes av den förra regeringen. Den förra regeringen
gjorde saker. Den här regeringen har hittills målat upp planer som man
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har stött med hjälp av text som Svenska folkpartiet i Sverige har skrivit.
Det är för mig inte att agera helt åländskt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Wille Valve, replik

Tack, ltl Pettersson för ett ytterst anmärkningsvärt anförande.
Landskapsregeringen kommer att satsa på friskvård såsom ledamoten
också har noterat, det finns på några ställen i regeringsprogrammet
både under Idrott och också under Hållbar vård och omsorg. Vi skriver
tydligt att ”andra friskvårdsstödjande åtgärder utreds”. Det här skorrar
överhuvudtaget inte i mina borgerliga öron. Det här är sådant som
kommer att spara pengar åt landskapet på lång sikt. På 20 till 25 års sikt
kommer det här att spara in pengar. Det är en bra grej att ålänningarna
mår bättre, tycker inte ltl Pettersson också det?
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Igen, idrott, motion och friskvård ska man satsa på, ja. Men är det verkligen avsikten, som det står i regeringsprogrammet, att man ska stöda
privata friskvårdsföretag för att man ska nå detta mål? Ska inte pengarna i sådana fall gå till den tredje sektorn som faktiskt ser till att friskvård
kommer till stånd? Alltså till idrottsföreningar som drar sina träningar
och ser till att folk mår bra och skapar innehåll i samhället. Det är väl de
som man ska stöda i sådana fall och inte privata bolag som det står i
programmet.
Minister Wille Valve, replik

Jag anser att ltl Pettersson läser den här meningen som en potentat läser Bibeln. Så här står det uttryckligen ordagrant: ”Idrottsföreningar,
tredje sektorn och friskvårdsföretag ska uppmuntras och stödjas att
ordna aktiviteter för barn, ungdomar, vuxna och äldre samt för att utbilda kompetenta ledare.” På det sätt som ltl Pettersson läser den här
meningen så borde vi lägga av med överhuvudtaget alla subventioner
från en arbetsgivare i förhållande till alla privata aktörer, inga servicesedlar och inga subventioner i förhållande till friskvårdsföretag alls. Vill
ltl Pettersson detta på allvar?
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Subventioner ska användas i den formen att de faktiskt leder någonstans. Subventioner är aldrig att föredra jämfört med bidrag till idrottsliga föreningar som faktiskt behöver dem och de tar vara på pengarna på
ett bättre sätt än privata friskvårdsföretag. Jag har lite svårt att se hur
man ska motivera att man ska rikta sig mot sådana bolag som det tycks
handla om. Varför finns annars ordet med i programmet?
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Mika Nordberg, replik

Fru talman! Ltl Pettersson tog i sitt anförande upp att jaga mygg med
hagelgevär. Jag tycker att ltl Pettersson har tagit till lite väl stort artilleri
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när det gäller att recensera regeringsprogrammet. Ltl Pettersson sågar
inte bara programmet vid fotknölarna utan närmast under sulorna. Jag
undrar hur det ska gå när vi sedan på riktigt kommer med konkreta förslag här i salen?
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, talman! Det kommer att gå mycket bra så länge det är egna förslag. Sådana förslag som man själv har hittat på, själv har formulerat
och där man själv har en idé om vad man vill göra. Det underlättar ifall
man skriver texterna själv istället för att låna dem av Svenska folkpartiet.
Minister Mika Nordberg, replik

Fru talman! Det går inte att jämföra sig, åtminstone inte personligt, när
det gäller skrivandekonsten. Där slår ltl Pettersson mig med hästlängder. Däremot är de konkreta punkter som jag har listat i form av franska
streck helt konkreta saker som jag står för. Däremot tror jag att vi behöver hitta en annan ton i debatten och ett annat debattklimat om vi ska få
en konstruktiv debatt i fortsättningen. Annars får landskapsregeringen
och jag personligen lämna fram ett förslag och bara konstatera att det
här blir väl sågat som allt annat och så är det bra med det.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Talman! Man får ju inte tappa modet. Man måste komma ihåg mina avslutande ord; det är aldrig fel att misslyckas så länge som man försöker.
Jag ville på det här viset faktiskt lyfta fram vikten av att man alltid har
sina åländska glasögon med sig glas när man gör saker och när man drar
upp planer. Ett regeringsprogram är för mig ett ganska viktigt dokument
för det ska hänga med under en rätt lång tid. Av det skälet hade jag nog
kanske förväntat mig lite mera arbete i det och lite mera egna visioner.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Talmannen uppmanar ledamöterna att vara noga med tornen så att det inte blir personangrepp på dem som håller anföranden.
Lantrådet Katrin Sjögren

Talman! Jag vill komma med några förtydliganden.
När man skriver ett regeringsprogram och granskar de tidigare regeringsprogrammen, som jag också gjorde, så ser man att mycket är återanvändning.
Man lämnar över en stafettpinne. Vi gör ju inte något slags palatsrevolution
nu, man fortsätter en hel del av det goda arbetet som tidigare landskapsregeringar har gjort, så också den här gången.
Det skulle vara intressant att veta vad ltl Pettersson förväntar sig av den
här regeringen. Vad är det som ska vara så radikalt annorlunda? Vi har fått
veta här att det är helt åt skogen att vi tänker nytt när det gäller jordförvärv,
demokrati och vallagstiftningen, vilka har varit nya inslagna linjer.
Om Pettersson granskar regeringsprogrammet en gång till så kommer han
att hitta bekanta ordsvängningar från moderaterna, från socialdemokraterna
och han har hittat bekanta ord från liberalernas sida. Det är också en del av
liberalernas eget partiprogram och valprogram. Vad är det för fel att skriva
att ”utbildning bryta barriärer”? Vad har detta med ideologi att göra? Det är
närmast allmängiltiga sanningar som man säger. Västliga ideologier bygger
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till stor del på liberalism, det vet vi alla idag, fast liberala värden är satt under
hård press i hela Europa och i hela Norden.
Pettersson saknar sakpolitiken. Vad har det med Svenska folkpartiet att
göra? Vi ska reformera ÅMHM, vi måste få sociallagstiftningen på gång, vi
ska ta fram en klimat- och energistrategi och vi vill få ordning på ekonomin,
som centern inte med ett ord har nämnt i varken gruppanförandet eller i Petterssons anförande.
Vi ska skriva en helt ny grundskolelag, vi ska bolagisera högskolan och vad
har detta att göra med allmängiltiga liberala skrivningar? Tittar Pettersson på
liberalernas valprogram så ser han inte bara spår av folkpartiet i Sverige, liberalerna, han kommer också att se spår av Svenska folkpartiet eller Radikala
Venstre från Danmark. Det har man om man bottnar i en egen ideologi och
inte bara vinglar hit och dit och inte har en rak linje i sin politik. Detta är att
vara liberal och ha en liberal kompass. Tack.
Vtm Britt Lundberg, replik

Fru talman! Jag vill börja med att konstatera att lantrådet på nytt kan
läsa centerns gruppanförande, vilket jag hoppas att lantrådet gör. Jag
tror att det finns en hel del där som kanske kan vara vägledande framåt
och kan vara till hjälp för framtiden. Det finns även skrivningar om ekonomin och också ett stöd till landskapsregeringens arbete för ekonomin.
Där hade lantrådet lyssnat lite slarvigt.
Lantrådet nämnde nu inte kvinnors företagande men däremot företagandet och ekonomin. I veckan fick jag ett samtal av en kvinna som står
precis i beråd att starta ett tjänsteföretag. Hon frågade mig vad landskapsregeringen menar med starthjälp särskilt till kvinnliga företag. Ska
jag börja nu eller ska jag vänta? Jag sade att jag inte visste vad jag skulle
svara. Kanske lantrådet nu kan ge ett besked om kvinnan ska starta sitt
företag eller kommer hon att ångra sig och missa någonting?
Talmannen
Tiden är ute!
Lantrådet Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag har mycket nogsamt lyssnat på gruppanförandena. Jag
brukar hävda att det finns en orsak till att en politiker har två öron och
en mun. Jag tycker att det har funnits mycket konstruktivt och goda
idéer som jag har tagit till mig. Men nog är jag väldigt besviken på hur
centergruppen har inlett sin oppositionspolitik både i gruppanförandet
och hur man nu går tillväga. Kom med konstruktiva förslag så ska vi
väldigt, väldigt gärna lyssna!
När det gäller kvinnligt företagande så är det en fråga som jag har
brunnit väldigt länge för. Vi har tydliga och klara skrivningar i regeringsprogrammet. Vi vill lyfta fram kvinnliga, unga och seniorer som
entreprenörer. Exakt hur stödsystemen ska se ut, det är orimligt att begära svar av mig. Jag ber att näringsminister ska få återkomma till det.
Tjänste- och serviceföretag är en del av framtiden, jag ser att vi ska
kunna lyfta dem under den här regeringsperioden.
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Vtm Britt Lundberg, replik

Fru talman! Jag har inte haft några ambitioner att kräva klara regelverk
för hur detta kommer att ske. Men eftersom det står här att det kommer
starthjälp till nya företag, och man också nämner det i debatten, så finns
det tydligen frågetecken bland befolkningen. Jag tycker att det är bra att
vi talar om det så att ni vet om det. Nu råder det en osäkerhet, åtminstone hos den här kvinnan, om hon ska starta företag nu eller skjuta
upp det.
Även när det gäller idéer, fru lantråd, så finns det idéer i vårt gruppanförande. Jag och flera ledamöter kommer med flera anföranden om
alternativ, beröm och kritik till regeringsprogrammet.
Lantrådet Katrin Sjögren, replik

Talman! Den här landskapsregeringen har suttit i fyra arbetsdagar. Lite
rim och reson får det väl vara i kraven! Vi är helt beredda på att jobba
hårt och svara på alla frågor som kommer. Men allt är inte fullständigt
glasklart, lika lite som det har varit glasklart under tidigare perioder. Jag
ber att vi ska få återkomma till frågeställningarna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, talman! Tack lantrådet, det är smickrande att få så stor uppmärksamhet så här tidigt på lagtingsåret.
Jag nämnde ingenting om vare sig demokratireformen eller jordförvärvsförslaget. Det är egna förslag, det kan man inte säga något om, sedan får man tycka vad man vill om dem. Det är regeringens egna förslag,
jag nämnde dem inte.
Det som jag ifrågasatte och som jag lyfte fram var det ett faktum att
det Svenska folkpartiets valmanifest i väldigt hög grad tycks ha inspirerat den nu sittande regeringen. Det tycker jag att är viktigt för folk att
veta.
Det är sin sak att bara läsa och få inspiration, men att ta hela meningar rätt upp och ner utan att ange källa, det är ganska ovanligt för att uttrycka det försiktigt.
Lantrådet Katrin Sjögren, replik

Talman! Som jag sade tidigare så är liberalerna ett liberalt parti. Vi har
kontakt med övriga partier. Vi läser tidskrifter som ”Liberal idédebatt”.
Det finns en liberal kompass.
Ltl Pettersson försöker förespegla att det skulle vara några slags radikala idéer som inte har något med Åland att göra. Tänk efter vad ltl Pettersson citerade; ”en utbildning som bryter barriärer, valfrihet och
egen makt i äldreomsorgen”. Hur kan vi utgå ifrån detta? Det är ju alldeles utmärkt! Det är ett utmärkt förhållningssätt att ha till utbildning,
att utbildning bryter barriärer och att man har jämställda livschanser.
Utbildning är fantastiskt och otroligt viktigt och även valfrihet och egen
makt i äldreomsorgen. Är det så kontroversiellt? Nej, det är viktiga
grundläggande liberala värderingar. Och Pettersson kommer absolut att
hitta flera liberala skrivningar, precis på samma vis som han kommer att
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hitta skrivningar från moderaterna och från socialdemokraterna. Det
här är en regnbågsregering. Skillnaden nu är att det inte finns mycket
mer liberala tankegångar i regeringsprogrammet och konstigt skulle det
väl vara annars, eller hur?
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Talman! Det var av allt att döma en öm tå som jag trampade på. Jag lyfte
fram liberalismen som en rätt god tanke på ett övergripande sätt. Den
har skapat väldigt mycket fint. Svenska folkpartiet i Sverige har faktiskt
gått från vänster till höger vilket är rätt bra.
Menar faktiskt lantrådet att den liberala kompassen tycker att det är
helt okej att kopiera ur ett valmanifest i Sverige av storstadspartiet folkpartiet och sätta det i ett sammanhang som ska styra Åland under de
kommande fyra åren? Vilka signaler skickar det till våra elever ut i skolorna? Att det är fritt fram att kopiera så mycket som man vill, så länge
man tycker att man något så när håller med om det? Det är inte det som
är själva idén med att författa texter och skriva program. Det är att man
ska lyfta fram sina egna idéer utifrån våra förhållanden och inte ta andras.
Lantrådet Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag vet inte heller exakt vad ltl Pettersson och centerpartiet
tänker när det gäller politisk ideologi. Det finns oerhört mycket klyschor
kan man tycka. Jag anser att det är en bas i det politiska arbetet. Hur
många gånger har vi inte pratat om människors lika värde? Men att göra
det, det är också en grundläggande liberal idé.
Som sagt var, det finns både liberalism, socialdemokrati och moderat
politik i regeringsprogrammet och det kommer det att fortsätta att finans. Det är helt på sin plats.
Ltl Pettersson kommer också att hitta formuleringar från ledartexter
som moderata företrädare, socialdemokrater eller liberaler har skrivit.
Är det så konstigt att det är detta som är basen i programmet? Det är de
här tre partiernas ideologier.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Veronica Thörnroos, replik

Talman! Jag noterar att lantrådet är lätt upprörd. Jag drar den slutsatsen att det beror på det inlägg som kollegan, ltl Jörgen Pettersson, just
framförde. Mina tankar går till Runeberg: ”Den kulan visste var den
tog, det måste erkänt bli. Den kulan visste var den tog, den visste mer
än vi.” Jag tycker att lantrådet inte ska ösa sin frustration över kollegan
Pettersson. Vad Pettersson i huvudsak lyfte fram var inte det substantiella innehållet i ert regeringsprogram, utan han lyfte att vissa delar av
programmet var plagierat. Under diskussionen som har förekommit i
salen har jag nu förstått att det är helt okej. Där kan vi tycka lite olika,
det är möjligt, men rent substantiellt så noterar jag ingenting i det anförande som skulle göra lantrådet så otroligt upprörd.
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Lantrådet Katrin Sjögren, replik

Talman! Det är kanske dags att sätta upp en stor spegel. Vill man ha diskussion om innehållet i regeringsprogrammet eller inte?
Regeringsprogrammet bygger på de olika partiernas valprogram som
jag har påpekat flera gånger. Även i liberalernas partiprogram finns det
svängningar och skrivningar som i grunden är liberala. När vi tog fram
vårt valprogram så tittade vi på en uppsjö av olika partiprogram. Vi läste
”Liberal idédebatt” så man kommer att känna igen flera av ordsvängningarna. Så är det.
Ltl Veronica Thörnroos, replik

Talman! Jag betvivlar inte alls de goda intentionerna som landskapsregeringen har. Jag betvivlar inte alls det hårda arbetet som ligger bakom
skrivningarna i regeringsprogrammet, allting annat vore mig främmande. Jag känner lantrådet Sjögren och vet att hon är en arbetsmyra,
om uttrycket tillåts.
Men från oppositionsbänken så väljer vi faktiskt själva vad vi lyfter
fram, i hur stor utsträckning och vad vi diskuterar. Vi har inget krav på
oss ifrån oppositionsbänken att tala om vad vi tycker är bra eller dåligt i
regeringsprogrammet. Vi har en frihet att välja själva, den friheten har
också ltl Jörgen Pettersson och för det ska han inte behöva bli utskälld
från talarstolen.
Lantrådet Katrin Sjögren, replik

Talman! Till lagtingets rätt hör att debattera det man finner viktigt. Till
landskapsregeringens rätt hör också att försvara sig och förklara sig och
det gör vi.
När det gäller regeringsprogrammet så ska man komma ihåg att
samtliga partier har varit med och godkänt samtliga skrivningar. Man
får tycka vad man vill men det finns en klar majoritet för skrivningarna i
regeringsprogrammet om sedan vissa ordsvängningar är socialdemokratiska, moderata eller liberala. Så kommer det att vara fortsättningsvis.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Tage Silander

Tack, fru talman! När man som jag kommer från en helt annan verksamhetsmiljö är det lätt att förundra sig över den här processen.
Det kunde ju räcka, kan man tycka, att regeringsprogrammet antecknas till
kännedom, eftersom regeringsprogrammet ligger fast och inte kommer att
ändras till följd av debatten.
Trots det ser jag nu ändå processen som positiv i den meningen att den är
ett bra tillfälle för landskapsregeringen att informera om och förklara det som
eventuellt kan vara svårt att förstå eller otydligt. Men även för att fånga upp
goda tankar att ta vara på inför det fortsatta arbetet.
Fru talman! Regeringens program för de kommande fyra åren, innehållande ambitioner som sträcker sig över en mycket längre tidsperiod än så, är
en vägbeskrivning som i stora drag visar vart vi är på väg, vad vi vill åstadkomma. Men mera en beskrivning av vart vi vill komma än exakt vilken väg vi
ska ta.
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Det finns många fokusområden i regeringsprogrammet. Av programmet
kan man utläsa att näringslivets förutsättningar också i fortsättningen tas på
största allvar. Ett lönsamt näringsliv är själva grundförutsättningen för allt
annat. För samhället vi lever i betyder det framför allt tillgång till attraktiva
arbetsplatser för oss som bor och lever här, och förstås för inflyttare eller
återflyttare. Det betyder också skatteinkomster som är nödvändiga för samhällets gemensamma behov.
Det finns två andra väldigt viktiga huvudpunkter i programmet. Den ena
huvudpunkten är hållbarhet. Det är ett ord och ett uttryck som används i väldigt många sammanhang. Jag väljer här och nu att se det som ett i huvudsak
natur- och miljöinriktat begrepp, eftersom vi alla vet att nuvarande sätt att
sköta vår natur, vår miljö, måste förbättras.
Det här kommer att kräva en stor arbetsinsats där behovet av kunskap och
attitydförändringar blir huvudingredienser, tillsammans med utvärderingar
och konsekvensanalyser och därtill åtgärdsprogram som behövs för att möta
upp mot de berättigade kraven.
Den andra huvudpunkten jag gärna nämner är landskapets ekonomiska situation och utveckling.
Vi kan ha vilka positiva ambitioner som helst. Men vi måste se till att dessa
ambitioner ryms inom våra ekonomiska ramar. Vi kan alltså inte över tid använda mer pengar för driftsverksamheten än vad vi får in på inkomstsidan i
form av skatter och avgifter, och uthållig avkastning från dotter- och intressebolag. Det här beskrivs mycket bra i regeringsprogrammet och jag är övertygad om att vi är många i salen som ser problemställningarna precis på det
här sättet.
Det som är viktigt är att vi nu, genom många enskilda och väl övervägda
åtgärder, ser till att målsättningarna förverkligas. Det här är förvisso inte
bara ett ansvar som ligger på regeringen och på regeringspartierna, utan
också alla andra torde ha intresse, och därtill rätt och skyldighet, att vara med
och påverka i rätt riktning.
Vi har för vår del i Moderat Samling uttalat en ambition att vi också i fortsättningen ska lyssna aktivt på alla som har någonting att tillföra diskussionen. Vi vill också ta vara på goda idéer och råd, oavsett det handlar om avbyråkratisering, servicenivåer eller omprioriteringar.
Fru talman! Regeringsprogrammet utgör en mycket bra grund för det fortsatta arbetet. Jag önskar regeringen och alla övriga inblandade intressenter
lycka till i det viktiga fortsatta arbetet.
Men, fru talman, trots de utmaningar som vi oundvikligen står inför har vi
tillräcklig anledning att kunna vara optimistiska inför framtiden. Vi har nämligen väldigt mycket gott att bygga på och vi har många möjligheter att utforska och utveckla.
Avslutningsvis, fru talman, i det politiska livet säger vi oss inför kommande
beslut ta ställning till tänkta konsekvenser för jämställdhet, ekonomi och
miljö. Bra så. Det står inte specifikt om detta i regeringsprogrammet, och det
är knappast heller nödvändigt, eftersom detta numera kan ses som självklarheter.
Inför valet ville många av oss tillföra ännu en faktor inför beslutsfattandet,
nämligen barnperspektivet. Inte att förglömma.
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Fru talman! Jag vill att vi ytterligare inför kommande beslut även beaktar
konsekvenserna för byråkratibelastningen och för näringslivets verksamhetsförutsättningar när vi fattar våra beslut. Tack.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, talman! Bästa kollega Silander, verkligheten som ledamoten upplevde för någon vecka tillbaka kan ju vara brutal. Men den har ju ett gott
syfte eller hur? Tanken med den process vi nu alla tvingas genomlida,
regeringsblock och opposition, är bl.a. att oppositionen får sin beskärda
del. Vi har vacklat tidigare, vi är huggormar osv. och vi får ta till oss och
fundera vad vi har gjort eftersom vi är så hemska. Det syftar också till att
den nya regeringen vet vad som är möjligt att åstadkomma politiskt.
Om vi tar exemplet med att experimentera med det åländska jordskyddet. På basen av de inledande diskussionerna vet regeringsblocket
redan nu att de inte kommer, trots stöd av 18 ledamöter i lagtinget, att
kunna genomföra en sådan reform av jordförvärvsskyddet. Det är ett
viktigt besked som regeringsblocket kan ge, som ett exempel på varför vi
gör den här processen.
Ltl Tage Silander, replik

Jag började med att beskriva mina känslor inför den här processen. Men
jag fortsatte sedan med att säga att jag ser fördelarna med att vi kan ta
till oss goda idéer och även andra idéer. Det tar vi till oss.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Britt Lundberg, replik

Tack, fru talman! Ltl Silander, det var mycket glädjande och skönt att få
höra att det finns ett intresse av att ta tillvara goda idéer som finns bland
oss här i salen.
Jag tycker också att det är mycket fint att man ska beakta barnperspektivet i allt beslutsfattande. Jag tycker också att det är klokt om man
även skulle föra in, som Silander föreslog, att göra en konsekvensanalys
vad gäller byråkratiseringen.
Något som jag har efterlyst, både i stan och i landskapet men inte fått
igenom för att man tycker att det är för svårt, är att man skulle göra en
hållbarhetsanalys av alla beslut. Ett beslut kanske betyder något positivt
för ekonomin men det kan innebära negativt för miljön och positivt socialt osv. Hur ställer sig Silander till en sådan tankegång?
Ltl Tage Silander, replik

Exakt hur procedurerna ska göras inför varje beslut, när man tar ställning till alla de här variablerna som jag just räknade upp och ltl Britt
Lundberg tillförde just en till variabel, vet jag inte. Jag tror att det är
väldigt viktigt att man tänker på alla de här sakerna. Den sistnämnda
variabeln tror jag att vi alla vid det här laget mer eller mindre börja arbeta in så att vi inför våra beslut också tar ställning till annat än skär
ekonomi till exempel. Vi försöker också se vilka konsekvenserna är inom
de andra fälten.
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Vtm Britt Lundberg, replik

Fru talman! Jag kan ske goda exempel på hur man gör detta kommunalt. Man gör ett spindeldiagram för varje beslut för att se. Ibland är en
del väldigt positiva för ekonomin men kanske inte så positiva för miljön.
Sedan kanske nästa beslut är väldigt bra för miljön men inte så bra för
ekonomin. Det skulle vara en väldigt bra grund för att ha en bild över
helheten av ekonomin. Alla de här diagrammen kan sedan sättas på
varandra. Då kan man se om man borde göra större insatser för miljön,
eller för ekonomin eller om vi borde satsa på det sociala. Jag tycker att
det skulle vara ett utmärkt sätt att jobba på eftersom man också sätter
en så stor tyngd vid hållbar utveckling i det här programmet. Jag skulle
bli oerhört glad om jag skulle få se ett sådant arbete komma igång.
Ltl Tage Silander, replik

Jag tror att de tankar som framförs är positiva. Vi ska se hur man kan
hantera det. Jag misstänker att man kommer att ha lite olika hantering
beroende på beslutens dignitet. Jag tror inte att det gäller för alla beslut
i alla sammanhang, men så fort beslutet har en betydelse där det åtminstone finns lite större riktlinjer. Det är bättre ju längre ner vi kan arbeta, där vi även i de små besluten tänker så här.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Debatten har varit väldigt lång för ett regeringsprogram
som inte omfattar alldeles för många sidor, men det är ändå ett regeringsprogram.
Man har fått den uppfattningen att regeringspartiernas ledamöter här i salen är väldigt ivriga att förstärka hur bra det här programmet är. Det är visserligen fritt fram, men debatten förväntas oftast mera ifrån oppositionen.
Jag vet inte om vi från oppositionen har varit för lugna. Jag tycker att talturerna blir alldeles för många för ett regeringsprogram som regeringspartiernas ledamöter borde ha varit med och jobbat fram.
Programmet är en vision och inte så mycket konkret. Jag förväntar mig att
det konkreta ska komma i tilläggsbudgeten när partierna har jobbat fram de
konkreta förslag som ska förändra framförallt ekonomin. Det förväntar jag
mig. Därför har jag en viss förståelse för att man inte konkretiserar alla punkter i programmet utan man har visioner i stora drag på vilket sätt man tänker
jobba.
Jag har läst det här programmet ganska noga. Jag har gallrat bort mycket
av mitt anförande för det blir så mycket upprepningar. Jag har några punkter
som jag ändå vill få förtydligade och även punkter där jag vill ge ett visst beröm. Vissa visioner här i regeringsprogrammet kanske till och med överensstämmer med motioner som vi från Ålands Framtid har haft under åren.
I det politiska spelet lägger oppositionspartier ofta motioner på motioner
och alla hamnar i papperskorgen, utskotten ger avslag och man får väldigt lite
gehör. Men i det långa loppet kanske någon tar någonting åt sig av det man
har framfört och lyfter fram. Vi ser att det finns vissa saker i regeringsprogrammet som vi har argumenterat för.
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Jag har lite frågeställningar. Jag citerar: ”Landskapsregeringen utvecklar
och stärker det åländska inflytandet i de olika EU-processerna. Av särskild
betydelse är beredningsprocessernas tidiga stadier. Landskapet tar initiativ
samt utarbetar positioner i centrala frågor för Åland.” Är det EU-enheten
här på landskapsregeringen som ska förstärkas eller syftar man på förstärkning i Bryssel? Det skulle vara roligt att veta hur tankegångarna går. Vad tänker man sätta resurserna på? Jag hoppas att någon minister eller någon annan kan förklara regeringens tankegångar.
När det gäller integration så har man en vision i andra punkten. ”Tidig inklusion i samhället och på arbetsmarknaden och tillgång till det svenska
språket är den bästa garantin för en lyckad integration samt nya medborgare som snabbt kan bidra till det åländska samhället med arbetskraft och
kreativitet.” I våra anföranden, motioner och till och med i våra skriftliga frågor har vi ifrågasatt varför man inte kan ordna kurser i svenska språket för
dem som kommer hit och har ett arbete och där man som arbetstagare inte
måste betala för att få svenskspråkiga kurser på kvällstid? Det är fortfarande
olöst. Regeringen borde jobba vidare med den frågan. Det har att göra med
hela integrationen. Anpassningen i samhället är att man lär sig det svenska
språket så fort som möjligt, vilket också regeringen skriver. Man måste titta
på alla möjligheter för hur snabbt dessa nya människor kan integreras i samhället.
När det gäller den omtalade ekonomin så har vi ett budgetförslag med ett
negativt resultat på 17,5-18 miljoner. Det fordrar faktiskt, som det står, en
kraftsamling. I en replik förra gången vi debatterade här sade jag att de första
fyra punkterna som är uppräknade här är så självklara att man egentligen
inte borde sätta dit dem. Jag förstår ändå att man vill belysa värdet av att
punkterna finns där.
När jag tittade på programmet fastnade jag för; ”uttag ur landskapets bolag ska ske på en nivå som inte äventyrar bolagens lönsamhets och utvecklingsmöjligheter”. Då ställde jag frågan; på vilket sätt tänker man garantera
uttagen så att man inte, som man gör nu i det här budgetförslaget som ligger,
tar ut hela den beräknade vinsten från PAF för att få siffrorna åtminstone lite
mera rätt? Det gäller även uttagen ur pensionsfonden. Jag ställde frågan; betyder det här att man tänker fondera pengarna som man tar ut eftersom man
inte tänker ta ut hela vinsten? Hur är det? Jag såg att finansministern markerade så han kommer säkert att svara på den här frågeställningen.
Det är viktiga frågor. Jag tror inte att det är hållbart i längden om vi börjar
ta ut 100 procent av den vinst som de här olika bolagen ger, då kommer det
att sluta med en katastrof för dem. Nog för att PAF har en stor kassa men ska
man gå in och nalla i den så bör man ha klara spelregler för hur man ska hantera det.
Sedan kan man tycka att punkten; ”justering av avräkningsgrunden i enlighet med den nuvarande självstyrelselagens stadganden eftersträvas, är
vagt skriven. Ambitionen verkar inte vara väldigt hög. Jag vet att det har pågått diskussioner och man har inte kommit till något resultat. Ambitionsnivån borde kanske vara lite högre.
Nyckeltal lyfts också fram, vilket jag hade ett replikskifte om med ltl Petri
Carlsson förra gången. Jag ifrågasatte på vilket sätt man nu kommer att
uppnå de här ambitionerna i regeringsprogrammet när man inte uppnådde
dem förra gången? Det gällde nyckeltal, bl.a. i de ekonomiska aspekterna har
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moderaterna, som har suttit med i regeringen, haft möjlighet att vara med
och påverka och lyft in dem i budgeten. Man brukar tala om fyra-fem nyckeltal och sådana tydliga nyckeltal finns inte i den här budgeten som ligger idag i
varje fall. Jag hoppas att nyckeltalen kan komma i framtiden.
Det står att utmanarrätter ska prövas och det hoppas jag att blir en verklighet i den här regeringen. Jag vet inte vad som bromsade förra gången. Jag
tror att den minister som skulle ha lyft upp utmanarrätter var i det fallet från
moderaterna, så jag vet inte.
Jag har en fråga till som jag kanske kan få en förklaring på, det gäller
punkten; ”utfärda bestämmelser i lag om samarbete för landskapets och
kommunernas tjänstemän”. Vad betyder det egentligen? Ett förtydligande
borde vara på sin plats. Ska man lagstifta för att de ska bedriva samarbete?
Vad är tanken bakom? Det står ganska tydligt så, men kanske jag tolkar detta
fel?
Vi vet alla att näringslivet är motorn i samhället. Ett livskraftigt näringsliv
är grundförutsättningarna för att vi ska ha social trygghet. Det är bra att det
står: ”En avbyråkratiseringsprocess inleds, i syfte att förenkla regelverk för
en mer kostnadseffektiv förvaltning.” Det har efterfrågats under många perioder. Det har mest blivit ord på papper och verkligheten har blivit något helt
annat. Vi vet att det finns en viss frustration återkopplat med EU-direktiv.
Destinationsmarknadsföring, jag har en motion om detta så jag ids inte
orda om detta något mera. Den motionen ligger i utskottet, den talar för sig
själv och jag hoppas att ni ser värdet av destinationsmarknadsföring. Jag
tycker att det är bra att man lyfter upp turistnäringen på Åland som en
basnäring.
När det gäller primärnäringarna så skrivs under Kraftsamlingar: ”Landskapsregeringen avser utveckla upphandlingsreglerna för att stöda det
åländska livsmedelsklustrets nytänkande och satsningar på ekologisk produktion.” Här lyfter man överhuvudtaget inte närproducerat. Är det meningen att man skjuter närproducerat åt sidan och bara tänker inrikta sig på ekologisk odling? Då tycker jag att det är beklämmande för då borde man också
ha klara utredningar och regler på hur övergången ska bli och ta konsekvenserna av vad det innebär. Vi har ett LBU-program som rullar på idag och vi är
låsta i det fram till år 2021. Under den tiden kommer inte stöden att förändras. Men om man nu tänker lyfta upp den ekologiska odlingen speciellt så
borde man kanske också tala om det. Jag är förvånad över att man förbigår
närproducerat här.
Jag ser att min tid har tagit slut. Tiden går alltid fort när man pratar. Jag
tänker inte gå upp och tala mera när det gäller det här regeringsprogrammet
så jag går över någon sekund.
Regeringen lyfter upp skogsprogrammet som en åtgärd som man ska vidta.
Äntligen! Sedan år 2006 har vi inte haft ett uppdaterat skogsprogram och det
borde Åland ha om vi ska följa med utvecklingen. Vi borde veta hur vi vill ha
skogsbruket och hur det ska bedrivas.
När det gäller skrivningarna angående kortruttssystemet och satsningar på
nytt tonnage så är jag glad att man tänker titta på alternativet med totalentreprenad så att man ser på alla lösningar för framtiden. Det är viktigast att få
ned kostnaderna.
Det är samma sak när det gäller bokningssystemet. Vi från Ålands Framtid
har många gånger nojsat om varför det inte kan finnas ett fungerande bok402

ningssystem på Åland när det förekommer system runt om i hela världen.
Hur kan det vara så väldigt svårt att få ett bokningssystem att fungera?
Jag tänker också prata om kommunstrukturerna och de planerna. Liberalerna har många gånger i oppositionsställning sagt att de vill ge stöd för samarbetsformer och de kanske inte har lyft upp sammanslagningar så stort, utan
mer samarbetsformer för kommunerna.
I det här regeringsprogrammet inriktar man sig mera på sammanslagningar. Man säger att Åland i framtiden i princip inte kan bestå av 16 kommuner.
Så kan det vara. Men det ska inte ske med lagstiftning som kommunerna bara
får ta del av. Det måste finnas ett samarbete. Det är kommunerna som egentligen ska bestämma om de vill gå samman eller inte. Jag är skeptisk till skrivningarna här när det gäller kommunernas framtid. I sådana fall borde en dialog i ett tidigt skede ske med kommunerna, så att de inte blir överkörda och
de bara får konstatera att det kommer ett lagförslag på remiss. Kommunerna
måste få en chans att uttala sig, men det finns ändå en majoritet i lagtinget
som kommer att driva igenom det här.
Det finns en arbetsgrupp som har påbörjat arbetet med landskapsandelarna. Jag vet inte om den arbetsgruppen kommer att fortsätta eller om det ska
tillsättas en ny arbetsgrupp. Det är väl landskapsregeringen som ska avgöra
det. Ett förarbete har påbörjats. Det står ju klart och tydligt här att man tänker sänka landskapsandelarna till kommunerna. Det är väl ett sätt att finansiera underskottet och det har jag en viss förståelse för, men man måste också
ta hänsyn till kommunens fortsatta existens om man tänker dra ner landskapsandelarna. Det blir ett dolt tvång, man tvingar in kommunerna i större
enheter.
Landskapsregeringen borde ta fram mallar och, kalkyler som visar vad vi
tjänar på att slå ihop kommunerna. Det förekommer så mycket uttalanden
här; man ska rationalisera och tjäna så mycket pengar och all service blir
mycket bättre. Men ingen kalkyl har presenterats. Hur ska logistiken med
servicen se ut i framtiden om den centraliseras? Ska det förekomma pendling
ut till randkommunerna? Är det randkommunernas äldreboenden och daghem som ska existera eller hur är det tänkt?
Eftersom ett nollalternativ också är med i de här tankarna så hoppas jag nu
att man gör en ordentlig översikt och analys av hur man vill ha det, vad man
tjänar på det och hur logistiken ska se ut så att kommunerna vet vad de ska ta
ställning till i framtiden.
Hittills när det gäller KST åtminstone så har okunskapen varit ganska stor.
Tack, fru talman.
Ltl Petri Carlsson, replik

Fru talman! Ltl Brage Eklund påstod i början av sitt anförande att det
här regeringsprogrammet inte har något konkret i sig och det verkar
vara någon form av generell uppfattning framförallt hos oppositionen.
Jag vill bara påminna om att det finns en massa deklarationer som pekar ut riktningen för vad den här regeringen vill göra. Det finns 12
stycken kraftsamlingar som är konkreta. Det finns 62 punkter i det här
regeringsprogrammet som är konkreta. Sedan kan man diskutera om
man tycker att de punkterna är bra eller inte och om de ger tillräckliga
svar.
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Sedan kommer det ytterligare information i tilläggsbudgeten om hur
allting ska genomföras, precis som är brukligt.
Jag tycker ändå inte att regeringsprogrammet är så himla icke konkret. Det finns faktiskt 62 punkter. Jag rekommenderar ledamoten att
läsa dem ordentligt. Det finns ändå 62 konkreta punkter där man vill
någonting.
Ytterligare tog ledamoten upp bolagen och uttagen och där måste en
individuell analys göras för respektive bolag. Det går inte att göra en generell analys för alla bolag har lite olika verksamhetsförutsättningar.
Själva formen är ju öppen fortfarande.
Ltl Brage Eklund, replik

Ltl Petri Carlsson vet säkert lika bra som jag att vårt beroende av bolagens finansiering till den nuvarande budgeten, som har förekommit en
tid tillbaka, är inte hållbart i längden. Det är helt klart.
När det gäller de konkreta förslagen i programmet så inte är det så
många kraftsamlingar direkt konkret. Man visar mera visionärt. Programmet visar inte konkret hur man ska utföra de här sakerna.
Som jag sade i mitt anförande så förväntar jag mig att tilläggsbudgeten ska visa mera konkret.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Uttagen får man återkomma till när man har gjort den
här analysen som vi säger i regeringsprogrammet. Själva formen, om det
blir en fond eller något annat, är fortfarande öppet. Ingenting är ännu
uteslutet, men just den delen är heller inte konkretiserad.
Ltl Brage Eklund nämnde kommunernas antal och om man ska slå
ihop kommuner. Ledamoten motsätter sig ganska starkt. Lagtinget och
landskapsregeringen ska överhuvudtaget inte ha en dialog med kommunerna. Självklart ska man ha en dialog med kommunerna och det
kommer man att ha också.
Vem ska ta tag i frågan om helheten på Åland om inte Ålands lagting?
Vem kan ta tag i frågan när det gäller kommunstrukturen? Är det Eckerö
kommun, Mariehamns kommun eller vem är det om inte Ålands lagting? Det är självklart att vi måste ta tag i den frågan.
Ltl Brage Eklund, replik

Jag säger inte att det är fel att Ålands lagting eller landskapsregeringen
tar tag i frågan, men det måste vara på ett sådant sätt så att kommunerna vet vad de tar ställning till. Nu har det mest diskuterats i termer att
det blir bättre med en kommun eller med tre kommuner. Kommunerna
borde få konkretiserat vad de tjänar på det. Var blir t.ex. servicepunkterna för randkommunerna? Det vill man veta ute i randkommunerna
om man ska driva det här.
Om landskapsregeringen tar på sig kostymen som huvudman så
måste det ske i samarbete med kommunerna. Det kan inte komma ett
konstaterade lagförslag där man kör över kommunerna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Minister Mats Perämaa, replik

Fru talman! Frågan om vinstuttagen ur landskapets bolag är en av de
mer väsentliga frågorna, anser jag själv i varje fall, som vi berör i det här
regeringsprogrammet. Det är ett obeskrivligt faktum att den landskapsregering som har avgått valde att lyfta ut ungefär hundra procent av den
prognos för vinsten som penningautomatförening PAF har för att skapa
mer likviditet i landskapets ekonomi och delvis förbättra resultatet. På
lång sikt håller inte det här. Ett bolag kan inte utvecklas om man lyfter
ut precis alla vinstmedel. Någonting måste bli kvar. Därför har vi sagt att
vi ska se på det här.
Vad gäller PAFs kassa så innan landskapsregeringen tar ställning till
den frågan så måste vi höra efter bolagets planer för framtida utveckling. Det är ett arbete som vi ska inleda med det snaraste.
Ltl Brage Eklund, replik

I det här fallet har jag tilltro till Mats Perämaas förmåga, för han har varit kritisk tidigare, åtminstone från liberalt håll, att uttagen har varit för
stora från PAF.
Liberalerna har också drivit frågan att man vill skapa en fond för just
de här uttagen så att man ska ha regelverk som styr hur man hanterar de
här pengarna.
Minister Mats Perämaa, replik

Fru talman! Min uppfattning är inte den att kassan bara ska finnas som
en kassa på ett bankkonto någonstans. Antingen ska pengarna komma
till användning via landskapsregeringen och lagtinget för hållbar tillväxt
och skapa arbetsplatser i det privata näringslivet eller så ska pengarna
utnyttjas inom verksamheten för att skapa tillväxt där.
De bolag vi pratar om, Posten Åland AB och Ålands penningautomatförening, sysselsätter tillsammans hundratals personer. Det finns potential att ytterligare utöka så vi kan inte bara diskutera den här frågan
som en fråga som kan reparera budget- och bokslutssiffror för landskapet.
Ltl Brage Eklund, replik

Jag tror att vi från Ålands Framtid och minister Mats Perämaa i huvudsak är ganska överens om uttagen ur bolagen. Vi från Ålands Framtid
har också sagt att när man använder dessa pengar så borde man i huvudsak använda dem så att de skapar mera arbetsplatser och kanske
inte direkt in i driften för landskapets verksamhet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Annette Holmberg-Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag vill bara ge mitt understöd till ltl Brage Eklund när
det kommer till vikten av att hitta lösningar att kunna läsa svenska samtidigt som man arbetar. Det har varit en av mina hjärtefrågor, jag har
stor förhoppning och jag vet att det jobbas vidare med att hitta nya lösningar. De SFI-kurser som nu hålls dagtid ordnas av AMS och det är
Medis som håller i kurserna. Nu gäller det hitta nya lösningar för att
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kunna ordna dessa svenska kurser så att man även kan jobba samtidigt
som man lär sig svenska. Jag vill bara visa mitt understöd.
Ltl Brage Eklund, replik

Jag får tacka för det stödet. Jag vet att ltl Holmberg-Jansson och jag har
haft samma åsikt om SFI-kurserna när vi har suttit i finansutskottet tillsammans. Vi har båda två påtalat det här problemet, men någon lösning
har till dags dato inte kommit. Jag har en förhoppning om att det blir
löst.
Annette Holmberg-Jansson, replik

Tack, fru talman! Det har skett en del förändringar under den här mandatperioden. Antagningstillfällena har blivit två gånger per år från att ha
varit en gång per år tidigare, vilket är dubbelt bättre. Det har också blivit
möjlighet att ordna kurser på arbetsplatser. Men, som ltl Eklund tog upp
i anförandet, det blir en kostnad för företagen.
Jag vet att arbetet fortsätter så vi får hoppas att det blir dubbelt bättre
under den här mandatperioden.
Ltl Brage Eklund, replik

Vi är ganska överens. Vi får hoppas att det blir som ltl HolmbergJansson sade att det fortfarande ska gå framåt. Det är okej om den här
landskapsregeringen försöker med det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Fru talman! Ltl Eklund tog upp totalentreprenad och bokningssystem.
Det föranleder mig att säga att den här utredningen, som finns med här i
regeringsprogrammet, hoppas jag mycket på. Jag hoppas att utredningen ska visa ett helhetsgrepp på hur det har gått med driftsprivatiseringen, trafikomläggningen som har skett när man har gjort om turlistor och
samtidigt också både bokning, biljettering och fakturering och ledning
av färj- och kollektivtrafiken samt synkroniseringen av kollektivtrafiken
i förhållande till färjetrafiken. Jag tror att det är bra. Sedan kan man
fatta beslut när man har fakta som underlag. Det är bra att utreda det
här.
Ltl Brage Eklund, replik

Ibland är man överens. Vi har suttit i opposition i fyra år så vi har diskuterat många saker ihop. I det här fallet har vi drivit samma fråga; att
man borde utreda totalentreprenad före man skaffar nya färjor.
Likadant när det gäller bokningssystemet, man har alltid varit lite
förvånad och förundrad över att det ska vara så stora problem här på
Åland att lösa de här sakerna när hela världen går runt med olika bokningssystem idag när man flyttar sig från plats till plats. Men på Åland
tycks det vara ett större problem. Vi får ha förhoppningar att vår nya infrastrukturminister kommer att lösa det här.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
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Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Göte Winé

Fru talman! Ett regeringsprogram som står för kraftsamling för stabilitet och
förändring. Jag satt och funderade ett tag vad den rubriken säger? Stabilitet
står för trygghet, en politik där våra medborgare ska känna sig trygga.
Så som jag ser det så kommer vi att jobba med en förändring med tryggheten i bas för den enskilde invånaren.
Ska vi lyckas med det krävs fortsättningsvis en ekonomisk styrning. Därför
måste vi nu se vad vi vill göra för förändringar. Vi kan inte fortsätta att ha det
med det märkliga system vi har idag där landskapet måste se över sina kostnader och tvingas till att sätta kostnadstak på sina verksamheter, samtidigt
får man ibland höra från salen här att när man pratar om avdrag så är skattesänkningar bra.
Fru talman! Jag vill, som jag sade i budgetdebatten, poängtera att vi måste
se Åland som en helhet. Vi har ett stort ansvar att få med kommunerna att
komma med och att vi känner att vi jobbar för hela Åland.
Fru talman! Jag vill ge eloge till förra finansministern som har tagit ansvar
för ekonomin men också tagit ett stort ekonomiskt ansvar för den enskilde
individen. Det är en politik som jag stöder och fortsättningsvis vill se att besluten ska kunna garantera den åländska välfärden på en hög nivå.
Nu, fru talman, går jag mer in i själva regeringsprogrammet.
På sidan 6 så ser jag kraftsamlingen för de unga som har svårt att komma
in på arbetsmarknaden. Vi ska jobba för att minska marginaliseringen. Det är
många år som jag sagt att vi måste se hur vi får fler i sysselsättning än att de
bara är hemma.
Visst är det så att vi har en låg arbetslöshet om vi ser internationellt. Men
vi kan göra och vara så mycket bättre än hur det är idag.
Jag har pratat om de som är långtidsarbetslösa och kan behöva stödåtgärder från samhället. Vet vi hur många de är och vilka resurser de behöver?
Förra regeringen tog en landskapslag om ändrad arbetsmarknadslagstiftning som borde gå i laga kraft här precis nu. Där har vi lagen om den sysselsättningsfrämjande utbildningen ska i huvudsak främja yrkesfärdigheterna.
En allmänbildande utbildning på såväl grundskolenivå som gymnasienivå
kan ordnas som sysselsättningsfrämjandeutbildning. Den sysselsättningsfrämjande utbildningen kan även innehålla lärande i arbete och praktik, vilket jag tycker att är otroligt viktigt.
Fru talman! Det är en bra text som nu ska fungera nere i verksamheten
dvs. hos AMS. Här krävs nu nya tag för att få det att fungera. Vad krävs nu att
komma från lagen till att få det att fungera i praktiken?
Det är lagen som ger möjligheten med sedan måste det sättas igång och då
krävs ett ledarskap att sätta igång det.
Vad jag har erfarit under valkampanjen tidigare så lyfte föreningen Ung resurs upp att vi har runt 200 unga under 30 år som inte är i sysselsättning eller utbildning. Nu gäller det att vi ser att det finns resurser att nå dessa som
bara är hemma och få in dem in i en sysselsättning.
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Ska vi ha hjälpa kommunerna ekonomiskt så ska vi hjälpa dem med att få
så stark skattekraft som möjligt. Därför måste vi hjälpa alla att få en möjlighet att bli goda skattebetalare.
Som det står under kraftsamling på sid 10 så är hög sysselsättningsgrad en
viktig grund för en hållbar ekonomisk tillväxt, för att hålla den åländska välfärden på en fortsättningsvis hög nivå.
Fru talman! Det viktiga för vår politik är att vi nu vågar se långsiktigt, se efter 2020 och inte bara valet 2019.
Det jag tänker på då är bl.a. vår utbildningspolitik där vi måste se långsiktigt och gå in med tidiga resurser för att spara långsiktigt och se långsiktiga
resultat. Där följer jag med ett stort intresse minister Asumaas arbete. Utbildningsfrågor är för mig viktiga och angelägna som jag följer med stort engagemang. En bra text under utbildning som jag ser fram emot att åtgärdas.
Bland annat: Rättigheter för elever i behov av stöd och stödundervisning
tydliggörs.
Kunskapslyft om mobbing, kunskapen finns men finns intresset och framförallt resurserna finns de i skolan idag?
Ser vi på gymnasialutbildningen så är det bra att antagningssystemet förnyas och utbildningsutbudet breddas för en studieplats för alla. Men viktigt
sedan att det finns jobb efter utbildningen. Vi får inte bredda utbildningen för
att man ska slippa in i gymnasialutbildningen och sedan uppfyller det inte
näringslivets framtida behov. Så det är bra att man ser över behoven för de
studerande i behov av särskilt stöd. Men se först om de är i behov av resurser
eller om det är ett breddat utbildningsutbud som behövs.
Det är inte så att de som har anpassad lärokurs måste missgynnas som de
görs idag. De fungerar nog i gymnasialutbildningen med rätt sorts stöd.
Fru talman! När man lägger in läroavtal som ett alternativ för gymnasialutbildning så brukar jag vara lite kritisk. Vilka vill man nå då? För mig är ett
läroavtal ett skriftligt arbetsavtal på viss tid mellan arbetstagare och arbetsgivare. Jag ser inte lärovatal som ett alternativ som ska riktas till våra unga i
gymnasieåldern. Här skulle jag vilja att man ser över möjligheten att få in lärlingsutbildning för de som inte passar in i vårt skolsystem. Det är definitivt
ett bättre alternativ än ett läroavtal.
Engagemanget om utbilningspolitiken har jag, uthålligheten jobbar jag på,
så nu hoppas jag att minister Asumaa har tålamodet med mig.
Även utförandet av idrottspolitiska programmet kommer jag att följa med
stort intresse.
Fru talman! Jag ser fram emot att det fortsättningsvis jobbas vidare med
det familjepolitiska programmet som fick en bra start av tidigare minister
Aaltonen. Jag tycker det är bra att man nu har en särskild prioritering på
barns och ungas psykiska och fysiska hälsa.
Här är det viktigt att man ser på resurserna och vilka resurser som måste
sättas in på vilket ställe. Här är det bra att man ser det tvärsektoriella arbetet
som ytterst viktiga så att man kommer in med tidiga resurser på rätta ställena.
Även kommuner och landskapet måste samarbeta för våra barn bästa. Det
står ju under hälso- och sjukvård att ”barns- och ungdomars hälsa och psykiska välbefinnande prioriteras” vilket är bra. Här måste vi verkligen se hur
vi ska göra för att man ska få rätt hjälp på rätt nivå. Då måste det tvärsektoriella arbetet fungera utan prestige mellan alla för våra barns bästa i fokus.
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Fru talman! Jag tycker detta regeringsprogram är ett regeringsprogram
som står för stabilitet och förändring. Det är ett program som är en stabilitet
för de unga som behöver stöd från samhället medan de som kan och orkar stå
på egna ben ekonomiskt bör vara med och ta ett större ansvar. Det tas kraftsamling för unga som idag saknar rätt förutsättningar att ta sig in på arbetsmarknaden för att vi ska få fler att få vara med att jobba och bidra till behålla
den åländska välfärden vi har idag.
Det blir en förändring när antagningssystemet förnyas och ett nytt idrottspolitiskt program tas fram. Det är en trygghet för de vuxna med barn som är i
behov av extra stöd. Det är en trygghet för många idag som känner att det är
rätt det vi nu ska göra när det blir en särskild prioritering på barns och ungas
psykiska och fysiska hälsa.
Slutligen, fru talman, vi har idag den åländska välfärden på en hög nivå
och det ska den fortsättningsvis vara med detta regeringsprogram som bas
för de närmaste fyra årens politik. Tack.
Minister Wille Valve, replik

Ltl Göte Winé signalerar med innehåll, ton och kroppsspråk ansvarstagande och långsiktighet. Det stärker mig i min uppfattning att detta är
tre ansvarstagande partier som har iklätt sig rollen som regeringsbildare. Jag ser fram emot att jobba vidare med ltl Winé för att uppnå det
mål som vi har satt i regeringsprogrammet.
Jag instämmer med ledamoten om familjepolitiska programmets betydelse. Här handlar det framförallt om att ta tillvara den kunskap som
har upparbetats under den föregående regeringen i och med utarbetandet av det föregående familjepolitiska programmet som faktiskt var bra.
Det finns en beklagansvärd tendens till polarisering i dagens debatt om
att antingen var allt dåligt under den föregående mandatperioden eller
att allting har blivit dåligt i och med det här regeringsprogrammet. Ltl
Göte Winés anförande är ett väldigt fräscht inslag och balanserar den
här polariseringen som vi har upplevt idag så här långt.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Tack minister Wille Valve, ska vi jobba framåt och ska
vi göra det bästa då behöver vi visa respekt för varandra, oberoende vad
man kallar varandra eller om man säger att någon far fram med osanning, det kommer vi ingenstans med. Det viktigaste är att vi tillsammans
försöker ta tillvara på varandras idéer och jobba vidare för Ålands bästa.
Det är detta som vi har valts in för, det är detta som våra väljare vill och
det jobbar vi vidare med. Det är jag säker på att den här regeringen gör
och oppositionen kommer att följa med, men då ska vi respektera
varandra som partier med olika ideologier men också som personer.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Veronica Thörnroos, replik

Talman! Tack för ett väldigt fint anförande. Jag tycker det är skönt när
gamla mark håller streck. Med det menar jag att ltl Winés sociala patos
alltid lyser igenom i debatten. Det är glädjande att det finns så starkt.
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Jag håller helt med om att elever med anpassade läroplaner inte bör
missgynnas. Deras utbud av utbildning idag är tämligen marginell. Det
finns förbättringsmöjligheter att göra. Det skulle vara intressant med en
lärlingsutbildning. Jag tycker att det är bra att man satsar på ungdomar
psykisk ohälsa. Men det som inte alls framkommer i ledamotens anförande är vad som ska prioriteras ner eftersom regeringen har varit väldigt tydlig med att de ekonomiska ramarna vad gäller driften har varit
för vida och nu ska 20 miljoner sparas. Jag vill gärna ha en reflektion
kring det.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Vi behöver alla vara med, som jag sade tidigare. Jag
menar inte att kommunerna ska vara med och betala alla 20 miljoner. Vi
från landskapet har en viktig roll att stärka skattekraften då blir kommunerna starkare. I framtiden ska vi också kunna spara in och ta ner på
landskapsandelar, där har vi en viss del. Vi kommer inte att kunna ta in
allting, men vi kommer att se vilka andra kostnader som vi behöver
jobba med. Som jag sade i mitt anförande, de som kan och har råd bör
vara med och hjälpa till i vårt samhälle.
Ltl Veronica Thörnroos, replik

Det är befriande med den ärlighet ltl Winé står upp för i talarstolen i
Ålands lagting. Det som Winé säger är att kommunerna måste ta ett
större ansvar för utbildningen. Det är sant. Landskapsandelarna ska
dras ner. Den ekvationen blir något svår tolkbar, men i all fall, samt att
man uppenbarligen kommer att föra på någon form av ny skatt till dem
som har ekonomi och kan betala mera för sig. Det är det som ledamoten
säger. Det är i så fall den politik som den här regeringen vill föra.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Det är tur att gamla ränder sitter i. Man tolkar vad den
andra inte har sagt och man vill gärna få det att låta. Detta fortsätter ltl
Thörnroos med. Jag har inte pratat om någon ny skatt. Jag har sagt att
vi måste se på det här. Det är inte jag personligen som kommer att styra
den ekonomiska politiken för landskapet, det behöver inte ltl Thörnroos
var orolig för.
Jag kommer fortsättningsvis att jobba för att vi har rätt resurser på
rätt plats och det är min prioritering. Vi kommer att jobba vidare. Det
finns flera som kommer att ha åsikter om hur landskapets ekonomi ska
skötas. Ltl Thörnroos kommer nog att få svar under dagen ännu.
Talmannen
Tiden är ute!
Minister Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Ltl Winé presenterade ett sakligt, respektfullt och
framförallt framåtsyftande anförande, vilket jag uppskattade stort.
Vad gäller min möjlighet att stå ut med ltl Winé så kan jag berätta att
det kommer jag att göra. Jag har stått ut med ltl Winé i fyra år tidigare,
då spelade vi i olika lag och nu råkar vi vara i samma gäng. Det spelar
ingen roll vilken sida man står på för det viktigaste är ändå att vi gör det
bästa för våra ungdomar och våra studerande. Vi gör det bästa för idrot410

ten för att våra ungdomar ska må bra. Vi har lite samma intressen; både
ungdomar och idrott och inte att förglömma ungdomspolitiken, där tror
jag att ltl Göte Winé kan vara ett riktigt bra bollplank gentemot mig.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Ja, minister Asumaa, jag nämnde tålamod. Nog vet jag
att ministern står ut med mig, han har inget val. Han får ha tålamod när
jag kommer och tjatar lite och vill vara det där bollplanket. Jag hade en
lite skämtsam ton. Jag vet att det här kommer att bli riktigt bra.
Vi har fått ett regeringsprogram som står först stabilitet för våra unga.
Det här kommer att gå riktigt bra i framtiden. Det här känns som ett bra
avstamp.
Minister Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Det tror jag också. Ltl Winé nämnde barn som behöver
särskilt stöd. Tidigare har vi hört att vissa är smartare än andra men jag
tror nog att alla är smarta på sitt sätt och därför behöver vi också stöda
dem så att alla ska ha möjligheter här i livet att få sin utbildning och
komma ut i arbetslivet och sitt vanliga liv efter studierna. Vi måste göra
en stark insats för att förbereda livet som väntar dem efter studierna. Vi
kan göra skillnad.
Ltl Göte Winé, replik

Det är som minister Asumaa säger; barn föds egentligen utan begränsningar på det sättet. Det är vi vuxna som ofta styr och begränsar deras
utveckling. Skulle vi våga låta barnen gå sin väg så skulle det hända så
mycket mer, men det är vi vuxna som försöker styra in barnen i olika
fack. Vi behöver våga se barnen och möjligheterna och inte styra in dem
i begränsningar. Barnen ska inte komma in i den lilla rutan som vi alltför ofta försöker sätta in dem i, utan de ska våga vara sig själva, då känner de också en större trygghet om de får vara sin egen personlighet och
jobba vidare därifrån.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Runar Karlsson

Fru talman! All respekt för föregående talare, ltl Göte Winé. Det håller vi från
oppositionen med om.
Fru talman! För drygt en månad sedan valdes cirka 250 ledamöter till
fullmäktige i Ålands alla kommuner, 181 av dem representerar landsbygden
och skärgården.
I debatten här i måndags ansåg landskapsregeringen att alla dessa 181 ledamöter var knutpatriotister och idkade bypolitik. Det var bara byfånar som
fattades så skulle regeringens uppfattning om de som bor utanför rondellerna
vara komplett.
Nej landskapsregeringen, nu får det vara nog med att klassa ner 19 000
ålänningar.
I regeringsprogrammet skriver landskapsregeringen bland annat att ”vi
behöver god dialog med ålänningarna och kommunerna”. Hur menar regeringen att detta ska uppnås när man bara efter en vecka i regeringsställning
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kallar landsbygdens och skärgårdens politiker för både knutpatriotister och
bypolitiker? Samtidigt så omyndigförklarar man ju 19 000 ålänningar.
Nej, fru talman, vad Åland behöver är samarbete, samförstånd och respekt
för varandra. Här kräver jag en förklaring av lantrådet och kanske också en
ursäkt.
För övrigt vill jag säga att kommunerna kommer definitivt att ta sitt ansvar
och vara med att förhandla, men då ska också regeringen bjuda in på lika
villkor och vara respektfull med motparten.
Fru talman! Sedan till själva regeringsprogrammet. Det finns mycket
vackra formuleringar som vi alla kan hålla med om i regeringsprogrammet.
Vi får se i kommande budgetar och lagframställningar om de här formuleringarna också verkställs i praktiken. Om det görs kommer naturligtvis också
oppositionen att stöda dessa.
Fru talman! Regeringen har i sitt regeringsprogram valt att ”måla med
breda penslar” enligt lantrådet. För hur ska en koalitionsregering bestående
av socialister, moderater och liberaler kunna samsas egentligen? Om de ska
kunna samsas så måste ett regeringsprogram skrivas där man får in alla synpunkter.
Vid närmare läsning visar det sig att punkt efter punkt är sönderförhandlad; pliktskyldigt nämns allt mellan jämställdhet och avbyråkratisering. Man
nämner i mycket allmänna ordalag vad man vill göra.
Fru talman! Det finns en del konkreta saker som jag väljer att ge min syn
på.
Låt oss titta närmare på diskussionen kring jämställdhet. Regeringens
målsättning är att lönerna ska vara jämställda år 2020. Förutom tidsramarna
håller jag med i sak. Personligen anser jag att ett delmål bör vara att löneskillnaderna halveras till år 2018. Vi vet emellertid om att nästa val äger
rum hösten 2019. Så årtalet 2020 och jämställda löner är inte i första hand
valt för att man själv tror på det, utan snarare för att oppositionen inte ska
kunna kräva ansvar från regeringen. Att smita undan ansvaret på detta vis
skapar inte förtroende. Här behövs verkligen nya tag!
Regeringen kommer att arbeta för en avbyråkratiseringsprocess. Det är
bra, både jag och centern stöder detta initiativ. Vad som emellertid talar emot
en avbyråkratisering är planerna på en landskapsövergripande samhällsplanering. Alltså en form av centraliserad regionplanering där planeringen
handhas av en regionplanebyrå på landskapsnivå.
Fru talman! Vi som är lite på den äldre sidan så kommer väl ihåg när ett
förslag på regionplanering gjordes på 80-talet. Förslaget var byggförbud på
stora delar av sjönära fastigheter och i övrigt fanns det svåruppnåeliga bestämmelser. Resultatet då blev att regionplanen inklusive regionplanebyrån
lades ner.
Nu vill regeringen igen ta upp regionplan och antagligen anställa ett antal
personer och bilda en ny byrå. Det är, fru talman, inte att minska byråkratin,
man ökar byråkratin.
En regionplan medför stagnation och byggförbud i landsbygden och i skärgården. Den kommer även att i hög grad vara kostnadsdrivande, för att inte
tala om den ökade mängden byråkrati den kommer att skapa.
Regeringens regionalpolitik tycks inledningsvis gå ut på att inskränka det
kommunala självstyret, för att slutligen knäcka kommunerna.
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Fru talman! ”Revideringen av ett nytt landskapsandelssystem ska slutföras” skriver regeringen i sitt program. Detta understöder jag. Systemet bör
revideras med cirka 5-10 års mellanrum för att gå i takt med tiden och där är
vi nu.
Sedan skriver regeringen att andelarna till kommunerna ska sänkas och då
håller jag inte med längre. Vi vet att andelarna till kommunerna, kombinerat
med kommunernas uppburna kommunalskatter, bekostar grundskola, barndagvård och äldreomsorg. Sänkta kommunandelar betyder högre kommunalskatter och sämre service inom skola, barnomsorg och äldrevård. Detta är
inte en utveckling jag vill se.
Speciellt orolig blir jag av regeringens sjukvårdspolitik. Här vill regeringen
i skyndsam ordning avskaffa den så kallade ”guldkanten”. Vad man menar
med guldkant vet jag inte, men jag vet vad de som behöver vård behöver.
Vidare ska regeringen delvis montera ner den offentliga sjukvården och
istället öka på den privata sjukvården samt att detta kombineras med högre
avgifter för patienterna. I denna fråga är det märkligt tyst från liberalerna och
socialdemokraterna. Är det så att man har kompromissat bort medborgarnas
väl och ve?
Som en parantes, eftersom jag sitter med i ÅHS styrelse, vill jag informera
lagtinget att sjukvårdskostnaderna på Åland har ökat med endast 2 procent
per år mellan åren 2009-2015 samt att personalstyrkan under samma period
minskat från 884 till 876 tjänster.
Under samma period har den externa sjukvården, alltså den specialistvård
som köps från Åbo och Uppsala, ökat ganska mycket, med cirka 2 miljoner.
Detta beror uteslutande på att man år från år kan bota och lindra mer och
mer. En del av de sjukdomar som man tidigare dog av kan man idag bota.
Fru talman! Att göra människor friska kostar pengar.
Regeringen vill alltså nu spara på de mest utsatta, men de nya besparingarna har redan intecknats i nya utgifter.
Under mandatperioden ämnar regeringen prioritera en kortrutt för Kökarstrafiken via östra Föglö och vidare en kortrutt mellan Föglö och Svinö. De
är ett projekt på minst 50 miljoner euro med en försumbar driftsbesparing,
vill jag påstå.
För att summera; ålänningarna kan under de kommande fyra åren se fram
emot högre skatter och sämre samhällsservice. Som tack får de två nya färjfästen, en bro och några nya vägar och en mer eller mindre söndersprängd
natur på Föglö.
Nej, fru talman, det är inte på det här sättet som vi ska föra Åland framåt.
Jag nämnde kortrutt och delvis skärgårdstrafiken. Jag tycker i stället att
nuvarande linjesystem antagligen är det mest förmånliga, speciellt om man
under sommarhalvåret kan ersätta en del av den tunga båttrafiken med en
lättare båttrafik. Dessutom så måste nog kravet vara att trafiken till Osnäs
och Galtby åtminstone till 50 procent borde bekostas av staten. Det kan inte
vara Ålands angelägenhet att ha en trafik som går till riket. Om så inte är
möjligt så borde den trafiken mer eller mindre läggas ner och man skulle
istället förbättra trafiken västerut.
Nej, bästa regering, denna politik bygger inte Åland. Denna politik rustar
inte Åland för framtiden. Ålänningarna förtjänar bättre.
Till sist, fru talman, önskar jag att regeringen ska komma med ett meddelande till lagtinget om hur och vilken sjukvård som ska bedrivas i offentlig
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regi, om någon sjukvård ska bedrivas i privat regi samt vilken avgiftspolitik
man anser borde införas. Detta, fru talman, anser jag att lagtinget borde få
före regeringen kommer med tilläggsbudgeten i mars. Tack, fru talman.
Ltl Petri Carlsson, replik

Fru talman! Ltl Runar Karlsson tog upp frågan om knutpatriotism som
en enskild minister förde fram i en replikväxling till en enskild lagtingsledamot, möjligen riktad mot en grupp, inte mot alla ålänningar och alla
kommuner på Åland. Jag uppfattade åtminstone saken så. Jag har inte
tagit det som kritik mot mig.
Ltl Runar Karlsson gav sken av att alla 19 000 skulle bli överkörda
när det gäller kommunstrukturen. Alla kommuner, kommuninvånare
och alla invånare utanför staden egentligen, om jag förstod ledamoten
rätt, skulle bli överkörda. Hur är det möjligt när man i regeringsprogrammet skriver; ”då faktabaserade alternativ finns att ta ställning till
genomförs en folkomröstning under mandatperioden”. Alltså man frågar folket! Det är väl inte att köra över? Det är ju att fråga vad de tycker.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Jag kan garantera ltl Carlsson att kommunerna kommer definitivt att vara med i den här förhandlingen bara man bjuds in på ett respektfullt sätt. Att en minister här i salen kallar oss och de som jobbar
kommunalt för knutpatriotister och bypolitiker tycker jag att är under
all värdighet. Det kan bero på oförstånd förstås, men ändå. Som jag sade
så tycker jag att lantrådet borde göra någonting. Kommunerna kommer
definitivt att vara med.
Angående folkomröstningen, har vi förstått detta nu? Det står ingenting till pappers att det ska vara helåländskt, alltså att kommunerna inte
specifikt för sig ska få besluta hur de vill ha det. Det betyder att i praktiken bestämmer en stor kommun över en liten kommun eftersom de har
så mycket mera röstetal. Det är inte demokrati, ltl Carlsson!
Ltl Petri Carlsson, replik

Fru talman! Nu har vi konstaterat att man inte kör över alla 19 000 som
ltl Runar Karlsson sade i sitt anförande. Det var felaktigt. Man frågar ju
hela Ålands befolkning. Jag kan inte se felet i att alla får tycka till om
den struktur vi som helhet har. Varför ska västra Saltvik få tycka till om
östra Saltviks frågor? Varför är det så? Varför ska man få ta ställning till
det? Tror du att man vill dela upp det i tre så att de inte ska få tycka till
om varandra? Man måste kunna se Åland som en helhet, kunna tycka
till i den frågan och det tror jag faktiskt att ålänningarna klarar av. Kom
inte här och påstå att man kör över alla ålänningar! Det är ju tvärtom, vi
ska fråga alla ålänningar vad de tycker i den här frågan.
Talmannen
Talmannen påminner om titulaturen.
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Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Det var inte speciellt seriöst det här med östra och västra
Saltvik och Haraldsby.
Kommunerna är självständiga och självstyrda. Enligt grundlagen består Finland av självstyrda och självständiga kommuner och det är det
som vi måste rätta oss efter och fråga invånarna hur de vill ha sin vardag. Hur vill invånarna har sin närservice osv? Inte kan man i Jomala
eller på Kökar veta vilken närservice man vill ha i Saltvik eller Sund. Låt
var och en bestämma över sig själv.
Jag är fullständigt övertygad om att kommunerna kommer att vara
med i det här arbetet bara man blir inbjuden på ett sådant sätt att ingenting är klart från början. Vi har hört från regeringen att det i princip är
klart att kommunerna ska gå ihop. Det finns inget alternativ. Det står till
och med i regeringsprogrammet och man har sagt det ifrån stolarna där.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Wille Valve, replik

Talman! Först en ordningsfråga. Det är häpnadsväckande att ltl Karlsson kan angripa min frånvarande ministerkollega för något som hon
sade igår. Jag tycker att det är ytterst anmärkningsvärt att sådant kan
förekomma i ett parlament.
Vad gäller sjukvårdspolitiken så har vi ett sparbeting på 20 miljoner
euro framför oss. Det kommer att påverka hela den offentliga sektorn. Vi
har också en modernisering av sjukvården framför oss. Moderniseringen
kommer att gå ut på att vi ska ta tillvara den fulla kraften och potentialen som finns både inom den privata sektorn och inom den tredje sektorn i samverkan så som har beskrivits i regeringsprogrammet.
I regeringsprogrammet stakas det också tydligt ut att patientavgifterna ska ses över. Det är bra, generellt sett, att med jämna mellanrum se
över system av det här slaget så att det slår ut rätt i befolkningen.
Slutligen vad gäller ltl Karlssons kommentar om jämställda löner så
vill jag påminna om att det var ltl Karlssons gamla regering som faktiskt
skrev under avtalet om jämställda löner år 2020. Jag hoppas att det
fortfarande gäller.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Nu är det detta regeringsprogram som ligger på bordet som
gäller. Vi debatterar regeringsprogrammet som den här regeringen har
gjort upp. Det som har varit har varit.
Angående mina kommentarer till den eventuella ministern som eventuellt är borta, ja, det är möjligt, regeringen pratar i samma röst, det
som en regeringsledamot säger är regeringens åsikt. Man kan inte fly
undan det. Ytterst är det lantrådets ansvar.
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Minister Wille Valve, replik

Egentligen borde jag avböja att kommentera det sistnämnda. Till allmän
parlamentariskt hyfs hör nog att man riktar sin replik åt den som sade
det.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! För det första nämnde jag inte ens ministerns namn. Det
kanske var minister Valve som menade att jag nämnde den personen.
Det kan ju ha sin förklaring.
Jag är förtvivlat trött på det här bytänkandet. Så fort någon säger
någonting så är det bypolitik och knutpatriotism osv. Vi måste respektera hela Åland.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Ingrid Johansson, replik

Tack, talman! Det var ett bra avslut på föregående replik för det är just
hela Åland som jag vill diskutera. Ltl Karlsson nämnde problematiken
med regional planering och även i samma veva att man vill behålla
kommungränserna. Djuren som behöver gröna korridorer för att kunna
ta sig fram känner inte till några kommungränser, inte heller grundvattentäkterna och inte andra vattendrag. Idag har vi en situation där alla
kommuner vill locka invånare till sig och exploaterar mark på privat eller kommunal nivå. Det betyder att mycket av de naturvärden vi har går
till spillo eftersom de här tomterna är väldigt svårsålda i många kommuner. Samtidigt har vi haft en konsensus kring turismen och hur viktig
turismen är och just vattendrag och vår naturskönhet kanske är det viktigaste. Hur ser ledamoten på det?
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Det är klart att naturen ska skyddas och det kan man göra
redan idag.
När det gäller regionplanering och att skydda större områden så är
det lättare sagt än gjort. Det är inte möjligt enligt grundlagen att göra
det utan att expropriera, alltså inlösa det. Man är tvungen att ersätta
markägaren när markägarens väsentliga nytta inte kan erhållas. Om
man vill skydda stora områden på Åland så krävs det ersättning, exakt
så som man gjorde med Ålands Vattens skyddstäkter. Man gick in för att
ha en förrättning och betalade en liden skada till markägaren för att han
t.ex. inte fick odla på sin mark. Det är möjligt. Men ska man börja med
stora områden så kostar mycket pengar. Framförallt blir man skräckslagen på landsbygden och i skärgården att stora områden blir fridlysta.
Ltl Ingrid Johansson, replik

Tack, talman! Jag ser inte en direkt koppling mellan att fridlysa områden och att ha en smart regional planering. Jag ser inte den konflikten
däremellan. Snarare ser jag att vi behöver verka för att hela Åland ska
må bra där turismen kanske är särskilt viktig för landsbygden och skärgården och där en exploatering kanske skadar mest de intäktsmöjligheterna. Regional planering handlar ju inte enbart om att fridlysa. Det kan
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vara en del av processen. Det handlar framförallt om att ta tillvara de
styrkor man har och försörja de svagheter man har.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Jag vet inte exakt vad man menar och var man ska spara.
Åland har rätt så mycket natur redan och rätt så mycket stränder. Jordförvärvslagstiftningen gör ju att det inte blir maximal exploatering. Visserligen vill regeringen nu mer eller mindre avskaffa jordförvärvsrätten
och göra det mera fritt och då är det klart att planeringsbilden kommer
in. Det är inte lätt att planera. Det är en massiv byråkratisk kvarn om
man ska göra planering av ett större område på Åland och lite mera. Det
blir en ny byrå med ett mantal byråkrater som ska sitta där i praktiken
och bestämma vem som får bygga och inte får bygga. Så blir det ju.
Tjänstemannastyret är ju ganska starkt Åland, vi vet ju det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Fru talman! Den politik som ltl Karlsson för tänker jag inte kommentera. Men jag är lite förvånad att den tidigare trafikministern nu igen redan kommer andra gången, under den här mandatperioden där vi har
avverkat fyra veckor, och ska skrota skärgårdstrafiken mer eller mindre.
Jag tycker att det är bakåtsträvande. Jag skulle gärna vilja veta om det
här är centern samlade politik att kortrutten inte ska byggas? Var finns
då de konstruktiva framåtsyftande förslagen som borde komma fram i
en sådan här debatt?
Vi debatterar ett regeringsprogram. Vad är bra och vad är inte bra?
Kom med sådana förslag som kan ge lite matnyttigt i debatten och inte
såga allt på det här viset. Jag är väldigt förvånad.
Är det centerns samlade linje nu att man ska skrota kortrutten? I så
fall vet jag inte vad jag ska säga efter det här.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Enligt lagtingsordningen har jag här idag gått fram och sagt
min åsikt om regeringsprogrammet. Det här är min åsikt och säkert falller åtminstone det mesta inom centerns ideologi, om allt gör det kan
inte svara på.
Fru talman! Det är inte skärgårdsfientligt. Jag är villig att satsa, som
vi har gjort hittills, 12-15 miljoner per år på skärgårdstrafiken för ungefär 1 000 personer som bor i de här fyra utskärskommunerna. Det tycker jag inte är så dåligt. Problemet är ju att medan Mariehamn och landsbygden växer med ett antal tusen personer de senaste 10-15 åren så har
skärgården minskat med 200-300 personer. Någon gång måste man
börja ta en diskussion om det verkligen lönar sig att satsa 50 miljoner på
den här etappen som man pratar om och kanske ytterligare 50 miljoner i
framtiden? Lönar det sig att satsa? Är det på det viset som vi ska satsa
pengar när vi samtidigt ska skära i sjukvården som minister Valve sade
här för en stund sedan?
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Ltl Torsten Sundblom, replik

Fru talman! Av detta förstår jag att om skärgårdsbefolkningen minskar
lite så måste detta vara konsekvenserna av en dålig regionalpolitik under
många år. Vem har varit med och regerat i 40 år? Vi kan ju fundera på
den saken. Vill centern släcka lamporna i skärgården på det här viset
och inte ge skärgården den möjligheten som behövs för att kunna utvecklas? Hela kommunstrukturen, hela samarbetet och allting beror på
att vi bygger ut kortrutten så att vi kan få förbindelserna där emellan så
att vi kan hantera samhällena tillsammans.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Just nu minskar befolkningen i alla fall i de fyra skärgårdskommunerna mest än de någonsin har gjort, kanske sedan sextiotalet.
Det här är förstås ett problem. Ingen har kunnat rå på detta. Det ser ut
så här i hela världen, alla ska in till städerna och centrum mer eller
mindre.
Åland har lyckats, på ett mycket föredömligt sätt, att hålla landsbygden levande. Landsbygdens befolkning har ökat med 2 300 personer sedan år 2000, stadens befolkning har ökat med 1 000 personer medan
skärgårdens befolkning har minskat. Att befolkningen på landsbygden
till och med har ökat mera än i Mariehamn har berott på fantastisk regionalpolitik som ingen annan har lyckats med.
Hur mycket ska man sedan satsa på någonting som kanske inte lönar
sig? Kanske hela Åland får problem med sin service? Det är klart att det
är lätt att säga så där, men ta fram pengarna!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Tak, fru talman! Ltl Runar Karlsson läser nog in en helt annan text i regeringsprogrammet än vad jag har framför mig, i synnerhet under avsnittet om hälso- och sjukvård. Det står ingenstans att guldkanterna ska
bort från ÅHS. Jag betvivlar att det finns guldkanter idag. Inte heller
står det någonstans att de mest utsatta och sjuka ska drabbas, snarare
tvärtom. Det står uttryckligen att just de här grupperna ska skyddas.
Att nu måla upp svarta hotbilder, handlar inte detta mest om att centern inte längre sitter i regeringsställning? Läser man regeringsprogrammet så ser man att de hotbilder som ltl Karlsson målar upp inte
finns.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Jag hoppas att ltl Aaltonens åsikt är stark inom regeringspartierna. Om det är på det viset så är jag jätteglad. Jag läser vad jag läser både i regeringsprogrammet och i tidningarna. Man skriver och antyder t.ex. guldkanterna ska bort och det säger ju någonting i alla fall.
Man pratar om ekonomin och att man måste titta på den och det håller
jag med om. Men vi måste komma ihåg vem det drabbar. Vi måste ta
bort andra utgifter istället som inte drabbar alla 29 000 invånare.
Varenda en ålänning måste en dag uppsöka sjukhuset, om det sedan är
vid vaccinering eller vid svåra sjukdomar men varenda en ålänning be-
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höver hjälp från sjukhuset. Vi ska inte försämra vården. Vi måste förbättra!
Ltl Carina Aaltonen, replik

Talman! Vi har ju fått höra var ltl Karlsson vill försämra i alla fall.
Kökar-Galtby trafiken ska bort säger han. Är detta hela centerns åsikt eller bara ltl Runar Karlssons åsikt? Min erfarenhet är att den här linjen är
livsviktig för dem som bor på Kökar för att de ska kunna överleva och ta
emot besökare och kunna driva näringsliv. De kan också besöka sjukhus
på fastlandet om det behövs. Jag tycker att ltl Karlsson nu måste försöka
ta ett helhetsgrepp och inte ställa grupper och personer mot varandra.
Vi ska försöka göra det bästa vi kan av de här fyra åren framöver. Vi
behöver också ltl Karlssons hjälp i den här situationen.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! På de här minuterna som jag står här uppe kan jag inte ta
ett helhetsgrepp på hela regeringsprogrammet och de kommande budgetarna. Det är absolut omöjligt. Det är att kräva för mycket.
Regeringen kritiserar ofta oppositionen för att inte komma med besparingsförslag när man vill ha ökade anslag för något. Jag kommer med
ett förslag och det är mitt förslag. Jag vill att vi ska behålla sjukvården,
jag vill att vi ska behålla äldreomsorgen, barndagvården och skolorna,
men jag vet att vi inte har råd att behålla allt om vi inte gör inbesparingar. Det här var mitt förslag till besparingar. Antagligen går väl inte det
förslaget igenom för det finns väl ingen majoritet för att sätta stopp för
detta 50 miljoners projekt i Föglö heller? Istället kommer man antagligen att hyvla, hyvla och hyvla på dem som behöver mest hjälp. Det här är
mitt förslag, varsågod och ta emot det! Jag vet att förslaget inte omfattas, men det är mitt förslag och jag står för det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, fru talman! Det är lätt att sympatisera med tankegångarna att vi
framöver, i den här kärva ekonomiska tiderna, ska prioritera det som är
samhällets kärnverksamhet som sjukvård, äldreomsorg och annat som
ltl Karlsson räknade upp. Samtidigt vet vi de facto att sjukvården är en
betydande del av vår budget i dagsläget. Tror ltl Karlsson att det går att
spara de här 20 miljonerna som man behöver spara för att få en budget i
balans utan att röra sjukvården?
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Det är i princip en omöjlig fråga. Det återstår att se när man
kommer med tilläggsbudgeten i mars. Jag tror egentligen inte att det
går. Om man ska behålla nuvarande krav på sjukvården så måste man
antagligen finansiera den genom ökade intäkter genom ökade avgifter.
Det är antagligen så.
Om vi ytterligare ska ge oss in på äventyr med kortrutt, i det här fallet
med 50 miljoner, då måste vi ju spara ännu mera.
Vi vet ju allihop att läkarvetenskapen från dag till dag går framåt. Det
som man inte kunde bota för fem år sedan kan man bota idag. Hur botar
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man dem? Ja, man skickar dem med helikopter till Åbo eller Uppsala
och det är inte billigt. Men den som är sjuk bryr sig inte om det, den vill
bli frisk.
Ltl Axel Jonsson, replik

Ja, det är sant, sjukvården ska vara ett prioriterat område, det tror jag
att de flesta av oss här är överens om.
Ltl Karlsson sade också i sitt anförande att sjukvårdskostnaderna
bara hade stigit med ungefär 2 procent per år. Men tittar man de facto i
budgeten där siffrorna presenteras så visar de en kostnadsökning på 29
procent sedan 2010. Slår man ut detta per år så borde man landa någonstans strax över 4 procent per år, samtidigt som vi har haft en inflation
under 2 procent under samma tidsperiod. Nog finns det ju en utveckling
inom ÅHS som vi inte har råd att fortsätta med. Nog måste vi ändå vara
överens om det om vi ska nå en budget i balans en vacker dag.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Ltl Jonssons siffror är inte sanna. Jag har papper framför
mig från ÅHS ledning om hur verkligheten ser ut. Det är klart att man
kan säga att kostnaderna har stigit mycket mera, men det beror bl.a. på
att år 2011 togs helikopteravtalet med inom ÅHS budget. Tidigare finansierades helikopteravtalet som ett skilt moment inom social- och miljöavdelningen här i huset.
Tehystrejken kostade också en del och det finns andra saker som visar
att kostnaderna stiger. Som jag sade, externvården har stigit med 2 miljoner vilket är mycket procentuellt och det beror på att man kan bota
flera personer idag än tidigare. Externvården sköts i Uppsala och Åbo,
patienterna körs dit med helikopter och den vården är inte billig. Men
vad ska vi göra? Ska vi låta människor dö då eller hur ska vi göra? Nej, vi
måste försöka ha en debatt om detta. Det kan hända att en del av den
vård som inte är livsuppehållande, som den offentliga sjukvården sköter
idag, kanske måste skötas av de privata. Det är möjligt, men man måste
ta den diskussionen.
Talmannen
Tiden är ute! Replikväxlingarna är avslutade.
Ltl Mikael Staffas

Talman! Bästa kollegor och TV-tittare, äntligen får jag säga detta efter en
månad på tröskeln till detta parlament.
Skulle någon frågat mig för ett år sedan; kommer du sitta i vårt lagting och
delta i plenumdebatterna senhösten 2015, är jag rädd att svaret blivit, vad
tror du, det är ju som att sticka in huvudet i ett ormbo.
Nu vet jag att fler än jag trodde på möjligheten och till det är jag mycket
tacksam.
Många har förväntningar, att genom min plats kommer skärgårdsfrågor
som berör hela regionen att lyftas. Jag har som säkert många noterat varit
tydlig med att lyfta fram behovet av att använda våra resurser på ett konstruktivt sätt och låta flera ta del av dem.
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Ett led i att öka användandet är att föra in bokningssystemet i 2000-talet.
Vi behöver ett system som kan utvecklas efter hand som nya digitala och tekniska innovationer dyker upp.
Fru talman! När vi nu har ett nytt regeringsprogram framför oss, inser förhoppningsvis alla att det är ett tomt bord vi utgår ifrån. Verktygen finns men
placeringen och bristen på desamma är uppenbar, och de måste omfördelas.
I kortruttens förstudie 2012-13 framgår: ”Kortare turer ger mer flexibilitet
för dispositionen av färjorna och öppnar framtida möjligheter för mindre
snabbare passbåtar”.
Menyn skall ge något åt alla, fast det är ansträngt sett till ingredienserna.
Vi ska inte behöva gå så långt som till simpsoppa, som förövrigt ska vara
mycket gott men sällan serverat. Det kan hända att vi använda resterna från
lilla julgröten till Ålands pannkaka.
För många ter sig utvecklingen av skärgårdstrafiken som en ända pannkaka, välgräddad i ena ändan och uttunnad i den andra ändan.
Vi tar istället över en skärgårdstrafik som blivit som en pytt i panna. Man
har satt alla ingredienser i en och samma pytts och ruskat om och hoppas att
det kommer ut något välsmakande. På utsidan ser den ut som tidigare, men
ingredienserna känns inte igen.
Tidigare regering valde att ta in utländska ingredienser istället för att
handla lokalt. Hur den smakar är beroende på var man inmundigar den. Den
del som serverats i södra skärgården har varit besk. Nu hoppas man att den
beska smaken ska bytas till en smakligare framtid.
Under den förr förra mandatperioden beslöt man att ta fram ett nytt recept
för skärgårdstrafiken som skulle användas som underlag för den framtida
trafikplaneringen. Receptet togs fram men har blivit oanvänt till största delen
under den förra regeringen. Däremot ser vi att i det nya regeringsprogrammet skymtar förstudien tydligare fram.
Det är med glädje jag kan säga att: Nu tar vi den. Starten av kortruttsutbyggnaden kommer att starta på allvar för hela den åländska skärgården.
Kortrutt är ett verktyg till den åländska skärgårdens framtid, för den
åländska skärgårdens expansion. Det ska vara möjligt att pendla mellan de
olika öarna, bo på den ena och arbeta på den andra. Detta möjliggör ökade
samarbeten såväl inom den kommunala sektorn som inom den privata sektorn.
I dagarna fattades det beslut på Kökar, att inleda byggnationen av ytterligare radhuslägenheter för uthyrning i det kommunalägda bolaget Horsklint.
Behovet av hantverkare i skärgården är stor men genom de begränsade
marknaderna, pga. av dagens trafik system, är svåra att fylla. Detta belyser
det resursslöseri som dagens och gårdagens trafikpolitik skapar. Man ser med
tillförsikt på framtiden återigen i skärgården efter att den nya regeringen stuvar om ingredienserna som finns att tillgå.
Talman! Under senare tid har även närliggande områden börjat se över
sina möjligheter som finns i sin skärgård. Minister Berner, som är center, har
tydligt sagt att hon förespråkar en fast förbindelse mellan Pargas och Nagu
för att stöda den Åboländska skärgården. Takten är högt uppskruvad, vilket
kan tolkas som att det är en väsentlig del i arbetet för att skapa förbättrade
ekonomiska förutsättningar i ett hårt pressat läge i Finland.
Är vi nu från åländsk sida på hugget, hoppar vi på tåget och kompletterar
med fast förbindelse mellan Västra Föglö och fasta Åland och söker om ”extra
421

anslag” från Finland. Kan detta ge samma ekonomiska fördelar eller större
för vårt Åland, som ministern anser att det gör för Finland, så är vi vinnare.
Talman! Genom att flytta ut den yttre hamnen till norra och östra Föglö
skapar vi helt plötsligt möjligheter för familjen exempelvis familjen Saarinen,
som bokat en stuga i Geta att besöka en vald del av den åländska skärgården
under dagen. Äta frukosten i Geta, lunchen på Kumlinge, middagen på Sottunga och hinna tillbaks till sängen i Geta till kvällen. Vi har en tillgång i vår
skärgård som vi inte ger de turister som väljer stuga på fasta Åland att ta del
av.
När vi ser de tidigare nämnda fasta förbindelserna genomförda öppnar sig
ännu större trafikmöjligheter mellan Åland och Finland. Våra turister österifrån har ökade möjligheter att anlända till Åland medan det fortfarande är
ljust ute och butikerna är öppna. Idag bjuds mest ett mörker när du kommer
österifrån till Åland. Åland behöver få en ökning av turistströmmarna och det
är de turister som kommer österifrån som handlar flitigast i våra butiker.
Detta bekräftas av utredningar från ÅSUB.
Talman! Jag deltog senaste vecka i det seminarium på den finländska ambassaden i Stockholm där vikten av snabba kommunikationer och fasta förbindelser är ett viktigt verktyg in i framtiden. Det framhölls av samtliga närvarande, ska regionen vara med så måste vi öka tillgängligheten.
Effekterna av en framtida spår eller tunnel förbindelse mellan Sverige och
Finland har förutsättningar att ge Åland nya möjligheter att nå ut till nya
marknader. Vi ska vara stolta över våra tillgångar och inte gömma dem
bakom föråldrat tänkande när det gäller kommunikationer. Vi behöver ta till
oss ny information och använda den nya tekniken i hela vårt samhälle.
Jag ser fram emot de närmaste åren med tillförsikt vad det gäller förbättrade möjligheter för den åländska- och de kringliggande skärgårdarna. Vi har
inte råd att vänta på bättre tider utan det är nu som vi måste göra de lönsamma investeringar som reducerar driftskostnaderna men samtidigt inte
försämrar samhällsekonomin och fortsätter att släcka lampor i skärgården. Vi
måste ge befolkningen tydliga signaler om en vilja att ge förutsättningar för
en levande skärgård.
Ltl Veronica Thörnroos, replik

Tack, talman! Jag vill komplettera ledamotens anförande vad gäller
bokningssystemet. I budgeten för 2015 fanns en summa på 450 000
euro avsatt, men på grund av brist på personella resurser har det inte
verkställs i den utsträckning som vore önskvärt.
Jag ser gärna en komplettering vad gäller kortrutten. Ledamoten
sade, jag citerar; ”nu kommer kortrutten att starta på allvar”. Min fråga
blir då; var kommer kortrutten att starta? Vi vet att liberalerna och moderat samling inte är helt eniga om var den här starten ska ske. Det vore
då intressant att få veta var starten kommer att bli.
Jag är förvånad över att man nu vill bygga en tunnel till Föglö när liberalerna för sex månader sedan inte kunde tänka sig att stöda det som
regeringen Gunell ville i frågan om extra anslag, fast det ska naturligtvis
inte ltl Staffans anklagas för.
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Ltl Mikael Staffas, replik

Bara för att man har budgeterat medel för bokningssystemet så räcker
det inte. Man måste ha en vilja att verkligen förnya systemet.
Min önskan är att kortrutten ska starta i östra Föglö. Sedan är det upp
till ministern att besluta.
Jag har inte pratat om en tunnel mellan västra Föglö och fasta Åland.
Ltl Veronica Thörnroos, replik

Talman! Vidare vad gäller kortrutten östra Föglö, västra Föglö och var
man ska börja och inte börja, så skulle det nu vara intressant att ta del
av hur ledamoten ser på de utredningar som har presenterats, speciellt
vad gäller vägplanen. Jag utgår ifrån att ledamoten har hunnit sätta sig
in i den eftersom ni har ett intresse av kortrutten och sedan gärna var
ledamoten själv skulle önska att byggnationsplatsen var på östra Föglö.
Ltl Mikael Staffas, replik

Ja, precis som jag sade så har jag en önskan men det är ministern som
beslutar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, talman! Grattis till ett fylligt inledningsanförande.
Jag fick intrycket där någonstans i mitten att ltl Staffas ifrågasatte
lämpligheten av att man hade så kallade utländska arbetstagare ombord
på skärgårdsfärjorna. Jag skulle gärna höra lite mera om det. Av vilket
skäl är det sämre att ha utländska arbetstagare än åländska? Blir konsekvensen av detta att vi också ska sluta skicka åländska sjömän utomlands för att jobba? Hur ser ledamoten på den privatisering som har genomförts i skärgårdstrafiken?
Ltl Mikael Staffas, replik

Jag har själv ingenting emot utländsk arbetskraft överhuvudtaget. Men
samhällsekonomiskt är det inte försvarbart att ge arbetsplatserna till
dem som är bosatta i Estland. Det gagnar inte Åland.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Menar då ltl Staffas att det gagnar Åland att betala sådana löner och
kostnader för skärgårdstrafiken att vi tvingas dra ner på turtätheten för
att man ska kunna balansera upp resten av Åland också? Effekten blir
nämligen den att om man inte kan sänka kostnaderna så måste man
göra någonting annat. Alternativet kunde ha varit att dra ner på trafiken
vilket möjligen ledamoten inte skulle ha velat.
Min fråga var hur ledamoten ser på privatiseringen av skärgårdstrafiken. Var den bra eller dålig? Hur ser ledamoten på införandet av passageraravgifter för alla personer som åker i skärgårdstrafiken? Det var två
väldigt tydliga och enkla frågor.
Ltl Mikael Staffas, replik

Jag är inte emot privatiseringen. Däremot är jag emot att man inte skrev
det så att arbetsplatserna kunde fortsätta att vara avlönade med finska
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avtal. Nu har man öppnat upp för estniska avtal och det innebär också vi
har flyttat på arbetsplatserna.
Jag är helt inne på att vi behöver göra en förändring av biljettsystemet
och det innehåller också personbiljetter, men det måste göras ihop med
att man bygger om hela boknings- och biljettsystemet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Britt Lundberg, replik

Det var ett intressant anförande, jag får tacka för det. Jag hoppas på och
ser fram emot ett gott samarbete med ltl Mikael Staffas. Jag tror att det
kommer att bildas ett team Kökar här i lagtinget.
Det skulle vara intressant att höra hur ltl Staffas ser på det här regeringsprogrammet. Hur faller det ut när det gäller framförallt vår södra
skärgård? Kommer vi med det här programmet att få flera lampor att
lysa i vår åländska skärgård och framförallt i södra skärgården som
kanske har det största behovet av en uppryckning just nu?
I regeringsprogrammet står det att man ska bygga ut östra/västra
Föglö när det gäller kortrutten. Finns det en redan tagen prioritering?
Vilken är i så fall Staffas prioritering? Jag tycker att det finns en ganska
stor skillnad däremellan.
Ltl Mikael Staffas, replik

Kortrutten är verktyget som kan skapa möjligheterna för att vi börjar
tända lampor.
Kökars kommun, som jag känner till bäst, ska satsa pengar på att
bygga uthyrningsbostäder så det kommer att bli inflyttning. Sedan finns
det två privata initiativ där man planerar att bygga runt 20-25 bostäder
på vartdera området. Kortrutten är en väldigt väsentlig del av detta.
Sedan känner jag inte till någon prioritering.
Vtm Britt Lundberg, replik

Fru talman! Vi som är lagtingsledamöter behöver ju ha en fråga att driva
och därför frågar jag efter Mikael Staffas prioritering. Vad blir bäst för
den södra skärgården, östra eller västra Föglö eller ska vi klara av båda
två på en gång?
Ltl Mikael Staffas, replik

Då är det väldigt enkelt för mig att säga det; det är klart att vi ska dra
igång trafiken på östra Föglö, för det är där vi sparar pengar snabbast.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Lantrådet Katrin Sjögren

Talman! Det är inte meningen att jag ska pratar mest, men jag känner att jag
behöver komma med några klargöranden och förtydliganden ytterligare. Jag
vill tacka för intressanta och lovvärda inlägg.
Grundtanken med programmet var inte att upprepa självklarheter. Vi kan
konstatera att programmet är kortare än gängse program, kanske ungefär
fem sidor.
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Målsättningen har varit att inte lova sådant som inte går att hålla. Tittar
man tillbaka på tidigare program så kan man konstatera att det finns lagstiftning, som har funnits i två program tillbaka, som inte fullföljts ännu. Det har
varit en absolut målsättning att inte lova det som man inte kan fullfölja.
Jag tror att det var ltl Petri Carlsson som påpekade att det i programmet
finns 62 punkter som är konkreta. Det som är kursiv stil är konkreta åtgärder
och de större punkterna kallar vi för kraftsamlingar. Det ligger i betraktarens
öga om man betraktar det här programmet som ambitiöst eller inte. Jag har
respekt för att man inte betraktar programmet som ambitiöst. Vi som har
skrivit programmet anser att programmet är väldigt ambitiöst. Det gäller hela
ÅMHMs lagstiftning, socialvårdslagstiftningen och vi ska ha en klimat- och
energistrategi. Vi ska ha en ny grundskolelag, vi ska bolagisera högskolan och
som grädde på moset så måste vi också hålla i ekonomin och göra åtgärder
där.
Det har kommit frågeställningen kring självstyrelsepolitiken och där vill
jag också komma med några förtydliganden. Jag delar den uppfattningen,
som har framkommit i debatten, att man inte kan sätta självstyrelsepolitiken
under en våt filt och hänskjuta allt till Ålandskommittén. Det gäller att också
vara på tåspetsarna när det gäller den nuvarande aktiva självstyrelsepolitiken.
Språkrådet tänker jag fortsättningsvis vara ordförande för. Språkrådet har
mer och mer funnit sina former har jag förstått när jag har hört mig för. Man
har nu kontakter till utbildningen, vården och till näringslivet. Det tidigare
språkrådet har gett i uppdrag att ÅSUB ska kartlägga språkbehovet i det
åländska näringslivet. Det blir också en väldig viktig sak att arbeta efter. Vi
kan analysera den utredningen och anpassa utbildningen i det åländska samhället efter de önskemål och krav som finns.
Justeringen av avräkningsgrunden är ett jobb som ska fortsätta. Vi vet alla
att det är envishet som gäller där. Det ska bli intressant att se vilka konsekvenserna blir av omorganiseringen av vårdområdena på rikssidan och om
det öppnar möjligheter att diskutera avräkningsgrunden.
Vi har velat höja blicken och tala om att självstyrelsen inte bara är självstyrelselagsrevisionen utan det är också att ha en offensiv rekrytering när det
gäller landskapsförvaltningen. Självstyrelsen finns till för människorna och
det är människorna som förverkligar självstyrelsen.
”Kravet på en åländsk parlamentsplats i EU-parlamentet kvarstår”, så lakoniskt var det formulerat i det förra regeringsprogrammet och det fortsätter
också. Där har självstyrelsepolitiska nämnden gjort ett gediget arbete och
man följer det mycket nogsamt. Det här är en envis kamp på samma sätt som
det har varit för oss ålänningar när vi ville ha en egen flagga och egna frimärken. Det fanns en tilltro till den så kallade Duff-rapporten och det blev lite av
ett platt fall. Nu vet jag att frågan behöver lösas i Helsingfors. Det har också
öppnat sig möjligheter att trycka på inom den regionala självstyrelsen och
sätta press den vägen.
För övrigt, samma Andrew Duff som skrev rapporten om parlamentsfördelningen i EU-parlamentet jobbar också väldigt hårt för att sänka rösträttsåldern i EU. Inom flera områden i EU, till exempel i Tyskland och i Österrike,
har man sänkt rösträttsåldern i regionala val till sextonåringar. Det här är
faktiskt ett aktivt ställningstagande. Man säger att man vill ha en barnkonsekvensanalys, det applåderar man, men man vill ändå inte ge reell makt och
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inflytande till unga människor. Jag ser fram emot att man med öppet sinne
ska kunna diskutera det. Här på Åland bestämmer man; nej, absolut inte före
man överhuvudtaget har fått vända på alla stenar och analysera för- och
nackdelar.
Samma sak har vi fått höra från oppositionen, man vill överhuvudtaget inte
se på jordförvärvsreglerna. Man vill inte liberalisera dem. Då blir min fråga;
är det mera byråkrati och mera kontroller man vill ha? Är det detta som är
meningen med att revidera jordförvärvslagstiftningen? Hur ska vi göra med
aktiebolagen? Vi vet att det inte fungerar tillfredsställande idag. Vi måste se
vilka positioner vi har. Kan man tänka sig en modernisering eller är det bara
ökad byråkrati, ökad kontroll och signerad lagstiftning som man vill ha?
Jag tror att vi alla vinner på att jobba tillsammans i den parlamentariska
kommittén som ska tillsättas.
När det gäller kommunerna så finns det en absolut ambition att ha en nära
och intim dialog med kommunerna och kommunrepresentanterna. Nu på
fredag har den nya landskapsregeringen sin första kontakt med kommunerna
för att diskutera. Vi har sagt att vi ska reformera landskapsandelssystemet, vi
ska ta fram en utredning där vi ser på olika former av kommunsammangående och sedan ska vi folkomrösta.
Jag kan heller inte se något fel i att man skulle fråga ålänningarna, Åland
är ett, Åland är en helhet. Om vi skulle ha kommunvisa folkomröstningar,
vad ska vi göra om 8 kommuner säger ja och 8 kommuner säger nej? Det bor
nästan 12 000 människor i Mariehamn, resten bor i skärgården och på
landsbygden. Jag ogillar genuint den här polariseringen, jag tycker att den är
bedrövlig rent ut sagt. Åland är ett! Som många Mariehamnare har jag mina
rötter och fötter i skärgården och på landsbygden. Jag tror att det är att underskatta ålänningarna. Jag tror att vi skulle komma en bra bit på väg om vi
skulle ha en allmän folkomröstning.
Det har kommit vissa frågetecken kring turismen och att det fanns för lakoniska skrivningar kring turismen, men där finns det system redan som vi
ska skruva upp och som vi ska utnyttja. Vi ska se över avtalet med Visit
Åland, vi ska följa turismstrategin och prioritera i den och vi ska utöka samarbetet och kontaktytorna mellan landskapsregeringen och Visit Åland. Det
är en sak som man är nöjd med, man har frågat efter det här. Jag tror inte
heller att det är omöjligt att det låter sig göras.
När det gäller näringspolitiken så finns det ett nytänkande också där. Vi
sätter fast näring och miljö och vi vill ha en grönare ekonomi på Åland.
ÅHS, för det första så tycker jag att det blir olyckligt om man jämför investeringar med driftkostnader i landskapets budget. Jag tycker också att det
nästan blir en ohederlig diskussion. ÅHS är en stor del av landskapets budgetkaka. Det handlar inte alltid om att ge mera pengar utan det handlar om
att jobba annorlunda och det kan man också läsa i regeringsprogrammet.
Obundnas representant, Bert Häggblom, tog upp personalen och det ser
jag också som väldigt centralt när det gäller de stora posterna i landskapets
budget. Man ska få med personalen, man ska lyssna på de idéer som finns
och jag är, likt Häggblom, helt övertygad om att det finns goda idéer.
Man behöver analysera pensionsavgångarna. Finns det saker som går att
privatisera, det handlar inte om att någon ideologi här, och finns det saker
som blir bättre och slipper ÅHS göra investeringar och kan vi få det billigare?
Det är inte något självändamål att privatisera, men samarbete är en röd tråd i
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hela regeringsprogrammet. Jag ser inte varför man inte skulle kunna samarbeta med det privata näringslivet om det faktiskt lönar sig.
Det förebyggande folkhälsoarbetet, som efterfrågas väldigt tydligt, finns
också i programmet. Vi diskuterar kring ett hälsopolitiskt program. Kanske
man ska sätta ihop det hälsopolitiska programmet med det idrottspolitiska
programmet? Vi skar revidera risk- och missbruksprogrammet som är väldigt, väldigt bra och konkret och vi ska fortsätta att ha det på det viset.
Vi ska ta en kraftsamling när det gäller psykisk ohälsa och där har man
också stora möjligheter att minska kostnaderna.
Får vi den geriatriska kliniken äntligen byggd och att fungera så betyder
det ett stort kliv framåt för äldreomsorgen. Då kanske man kan gå direkt till
den geriatriska kliniken utan att t.ex. passera besöka akuten. Det skulle vara
mycket bra för de äldre och det skulle också spara resurser inom delar av specialsjukvården.
Vi skulle också komma väldigt mycket framåt i äldreomsorgen om vi skulle
samarbeta bättre mellan kommunerna och ÅHS. Det handlar om att utveckla
hemvården, hemsjukvården, rehabiliteringen och den avancerade hemsjukvården. Här finns det mycket att göra som både förbättrar för patienterna
men som också i det långa loppet sparar pengar.
Dessutom kan digitaliseringen betyda oanade möjligheter för vården. Man
kan få psykoterapi genom sin dator om man bor ute på Kökar, man kan få
äldreomsorg och vi ska utveckla e-tjänsterna på ÅHS.
Man diskuterar också nya former av själva vården. Man har börjat mynta
ett uttryck som heter vårdcoacher för dem som är multisjuka. Multisjuka
äldre kan få egen sjuksköterska och ett helt annat system som kan hjälpa och
lotsa patienterna genom vårdkedjan, vilket också sparar pengar.
Slutligen några ord om kulturen. Det är med kulturen som med näringspolitiken, politiker gärna vill ta åt sig äran om man har låg arbetslöshet eller om
näringslivet går bra och på samma vis är det med kulturen. Men både för kulturpolitiken och näringspolitiken så handlar det om att ge ramar, stöd och
förutsättningar. Någon har sagt att det handlar om att hosta upp stålarna.
Jag vände mig också mot den debatten som har förekommit delvis i media
och här i salen att man har en liten von oben attityd när det gäller kultur. Det
är definitivt inte en liberal inställning. Man struntar i om man läser Fantomen eller om man läser Nobelpristagaren Svetlana Aleksijevitj. Kulturpolitiken är hela landskapsregeringens politik, precis som näringspolitiken var
hela förra landskapsregeringens politik. Jag tror aldrig att det har funnits en
landskapsregering tidigare som har varit så initierad i kulturfältet. Det är en
läsande, sjungande, skrivande, musicerande, vernissage besökande och teater
besökande landskapsregering. Jag kan garantera att alla ministrar kommer
att bevaka kulturen. Tack.
Ltl Bert Häggblom, replik

Tack, fru talman! Jag undrar om lantrådet är villig att fortsätta att diskutera och arbeta i onödan med jordförvärvslagen eftersom man inte får
kvalificerad majoritet att experimentera och göra provområden som det
står i regeringsprogrammet?
Sedan skulle jag vilja få en förklaring angående diskussion om att det
skulle vara problem med aktiebolagen idag. Det finns ju ett helt klart regelverk. Vad är problemet? Förklara vad problemen är före ni ska börja
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revidera någonting! Vad är problemet idag med jordförvärvslagen? Vad
är problemet som gör att samhället inte utvecklas i den utsträckningen
som regeringen vill? Förklara det för mig! Jag begriper inte vad ni vill.
Lantrådet Katrin Sjögren, replik

Talman! Hela det här arbetet bygger på den parlamentariska rapporten
från 2009 eller 2010. Man ansåg att jordförvärvslagen behöver klargöras. Det fanns otydligheter i jordförvärvslagstiftningen. Inom vissa delar
i samhällsdiskussionerna har det uppfattats som det kan finnas bulvaner
i aktiebolagen och det har funnits otydligheter. Det har också funnits,
delvis här i salen men också i samhället, krav på utökad kontroll.
Landskapsregeringen behöver kvalificerad majoritet. Landskapsregeringen behöver forma sig mera exakt vad vi önskar så får vi se om det
finns förutsättningar överhuvudtaget. Jag ber ändå innan man stänger
alla dörrar att man lyssnar på vad landskapsregeringen vill göra. Det
finns också en tydlig beställning från skärgården. Man pratar om att
släcka lampor, skärgården skulle också vilja se på ett sådant här försök.
Ltl Bert Häggblom, replik

Tack, fru talman! Alla ålänningar skulle helst vilja att det inte skulle vara
jordförvärv om man skulle vilja göra ekonomisk vinning av självstyrelsen, men det vill inte ålänningarna och därför har vi haft jordförvärvsregler. Vi vill skydda det vi har och det är grunden för hela självstyrelsen. Vad vill ni göra? Ni säger att ni vill utreda, men en regering måste
veta vad den vill göra om en opposition ska kunna ta ställning vad ni vill
göra. Att börja med ett provområde för att sälja ut åländsk mark betyder
att hela portarna öppnas då för det. Det går inte att göra på det sättet!
Säg om jag har fel i mitt påstående till den delen!
Lantrådet Katrin Sjögren, replik

I regeringsprogrammet står att man vill sätta fokus på planering. Man
kunde också tänka sig att en kommun, t.ex. Kökar, planerar ett bostadsområde med tio tomter. Är det då möjligt att två av dessa tio tomter kan
vara för människor som inte har fast bosättning på Åland? Alltså en
kontrollerad, strukturerad form av jordförvärvslagstiftning.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, fru talman! Tack för de förtydligandena vad gäller självstyrelsepolitiken.
En fråga som jag gärna skulle diskutera mera är vårt förhållningssätt
till att driva frågan om en EU-parlamentsplats. Lantrådet hänvisade till
Duff-rapporten och det arbete som har pågått på EU-nivå. De erfarenheterna som vi har haft av det spåret hittills har visat ganska tydligt att
EU-spåret är fast och att all kraft måste läggas på Helsingfors, som till
och med själva har erkänt att det är ett konstitutionellt berättigat krav
med en åländsk EU-parlamentsplats. Men ändå vägrar Helsingfors att
diskutera frågan och komma till mötes. Parallellt med det arbetet som
drivs i Ålandskommittén behöver vi en regering som driver den här frågan med kraft mot Helsingfors. Jag hoppas att vi kan lägga bort EU428

spåret. Att få en förändring i EU-parlamentet vad gäller vallagstiftningen är ungefär lika sannolikt som att få igenom en motion i lagtinget i
dagsläget.
Lantrådet Katrin Sjögren, replik

Talman! Så är det. Lösningen finns nog i Helsingfors. Det är som ltl Axel
Jonsson påpekade och till och med grundlagsutskottet har ju skrivit att
det är berättigade krav från åländsk sida. Vi ska fortsätta att hävda vår
rätt med den kraft vi har att hävda vår rätt när det gäller EUparlamentsplats. Men vi kan också försöka med de andra vägarna som vi
har. Det handlar om regionalkommittén och de diskussioner som förekommer på regional nivå i EU och hur man ska säkra det regionala inflytandet i parlamentet. Det finns flera spår som vi kan arbeta efter.
Ltl Axel Jonsson, replik

Visst finns det flera spår. Problemet är ju lite att vi själva förpassar oss
till att vara en region i Europa istället för att vara den autonomi och den
självstyrelse vi faktiskt eftersträvar att vara.
Min andra fråga gäller jordförvärvsrätten och de experiment som
man nu föreslår och som har diskuterats mycket. I den parlamentariska
kommittén, som lade grunden för hela det reformarbetet som inleddes
under den förra mandatperioden och som nu ska fortsätta, så var vi alla
partier överens om några rekommendationer vad gäller jordförvärvsrätten. Man räknade bland annat upp två förslag; ”att man i samband med
behandlingen av juridiska personers ansökningar om jordförvärvstillstånd ska fastställa klara villkor som syftar till att förhindra överlåtelser av aktier eller andelar som står i strid med jordförvärvslagens
syfte”. Nu kommer regeringen och lägger fram ett förslag trots att alla
partier som satt med i den här arbetsgruppen var överens om att man
snarare skulle begränsa istället för att släppa det friare. Nog måste väl
ändå lantrådet och regeringen ha en viss förståelse för att vi ifrån oppositionens sida är lätt förvånade över det här förslaget.
Lantrådet Katrin Sjögren, replik

Talman! Det som man kan konstatera är att det börjar bli en del år sedan rapporten skrevs och att det kommer nya infallsvinklar.
Vi vill också understryka att det här är ingenting som landskapsregeringen tar själva. Vi har sagt, efter uttryckliga önskemål, att det ska vara
en parlamentarisk kommitté. Vi såg också att det inte var lätt att se över
grundfundamenten i självstyrelselagen. Det är lite som att öppna
Pandoras ask. Detta såg vi med hembygdsrättslagstiftningen också. Man
ville förenkla men det visade sig att det krävdes ytterligare byråkratiska
insatser. Vad blir det med jordförvärvslagstiftningen? Det som vi vet
idag är att det här inte heller bli en enkel fråga.
Jag vill än en gång be oppositionen att tänka efter och ha ett litet öppet sinnelag. Vi ska försöka diskutera oss fram till en bred lösning. Är
det så att det inte finns kvalificerad majoritet så faller det i alla fall. Men
ha ett litet öppet sinne i alla fall!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Lantrådet, jag är bekymrad över att det blir en polariseringsdebatt om kommunstrukturen. Det ligger i sakens natur att det blir
det i och med att tanken är att centralorten inte ska bli av med någon
skola eller något daghem. Det blir förstås så att glesbygden får ge vika
för sin skola att sitt daghem eftersom besluten tas centralt. Det är därför
som man är livrädd ute i glesbygden på landsbygden för projektet att
Åland ska bestå av tre kommuner. Då blir man av med den närservice
som man nu har jobbat fram under många, många år och strävat efter.
Det blir automatiskt en polariseringsdebatt på grund av att man har fört
fram det på det här sättet.
Lantrådet Katrin Sjögren, replik

Talman! En uttalad målsättning för den här landskapsregeringen är att
hela Åland ska leva på riktigt, också skärgården och landsbygden.
Inte kan man ju helt blunda för hur försörjningsbördan börjar se ut
och hur den kommer att se ut om 10-15 år. Vi vet också hur ekonomin
ser ut. Lite mera lösningsinriktning skulle jag också önska. Vad är alternativet?
Man vill inte titta på landskapsandelssystemet och man vill inte titta
på ÅHS. Hur kommer det att bli om tio år? Ja, det betyder att landskapsandelarna går till de absolut svagaste regionerna. Mariehamn får
inte några landskapsandelar, Jomala kanske inte får några landskapsandelar, inte Lemland och inte Saltvik. Då måste ju landskapsandelssystemet utvecklas till att stöda de absolut svagaste regionerna.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! ÅSUB har gjort många utredningar. Man kan titta på kostnaderna för de mindre och de större kommunerna. Det är inte alltid så
att de större kommunerna är billigare.
Det blir en smal diskussion precis på det här sättet. Man måste också
se värdet i att hålla en levande landsbygd som i sig ger arbetsplatser och
inspiration och energi från invånarna. Man måste se det totala. Nu ser
man lite socialdemokratiskt, allt ska vara centralt, samhället ska besluta
och den enskilda människan och den tredje sektorn ska inte få så mycket
att säga till om. Så blir det.
Skulle norra Ålands sju kommuner slås ihop så skulle Finström och
Saltvik ha en kvalificerad majoritet i det fullmäktige. Vem tror att de
skulle jobba för Vårdö, Brändö och Kumlinge då? De jobbar förstås för
sin närregion där de har fått sina röster. Det blir en demokratisk konsekvens att det blir en centralisering. Men om det är det ni vill, så säg det
då!
Lantrådet Katrin Sjögren, replik

Talman! Det kommer vi aldrig någonsin att säga för det är inte det som
vi vill. Jag tror att vi har samma målsättning och det är faktiskt att hela
Åland ska leva. Det ska finnas barnomsorg, äldreomsorg och grundskolor regionalt spritt på Åland.
Problemet som kommer emot är ju som sagt var försörjningsbördan
och ekonomin; 20 miljoner i underskott i landskapets budget. Ltl Runar
Karlsson hade en snabb lösning här och det var att sluta göra investe430

ringar. Det kan ju också vara en möjlighet, men jag tror inte heller att
det är speciellt framåtsyftande att föra en sådan politik.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Fru talman! Lantrådet menade att man inte ska ta pengar för investeringar för att minska på driftskostnaderna. Det var klarsynt av lantrådet.
Jag noterar att det ibland här förs fram i debatten, t.ex. idag, att man
skulle ta miljoner att investera i en infrastruktur för att sänka våra
driftskostnader. Att ta sådana pengar för att minska driftskostnaderna
på någon annan verksamhet, det går inte att göra sådana jämförelser.
Det är inte bara ohederligt utan det är också väldigt populistiskt. Jag vill
tacka lantrådet för den klarsynta noteringen. Det är mycket viktigt att
belysa det varje gång vi hör det nu.
Lantrådet Katrin Sjögren, replik

Jag tycker det är en väldigt bra princip. Jag kan inte förstå att någon
skulle ha något emot det. Att man investerar där vi kan minska driftskostnaderna borde vara alldeles självklart. Nu har vi fått höra under
budgetdebatten att det kommer an på den här nytillträdda landskapsregeringen att göra prioriteringar i investeringar som är högt över det som
vi överhuvudtaget kommer att ha råd med. Vi har ett jobb att göra där
också men det ska vi göra.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Roger Nordlund, replik

Fru talman! Lantrådet nämnde självstyrelsepolitiken. När parlamentarismen infördes på Åland hade den många fördelar men också vissa
nackdelar. En av nackdelarna som jag har upplevt är att vi har blivit svagare i vår externpolitik och i självstyrelsepolitiken gentemot Helsingfors.
De brukar ofta tyvärr vara så att landskapsregeringens representanter,
tjänstemän, åker till Helsingfors och gör ett så gott jobb man kan, kommer en bit på vägen men inte fullt ut för motsidan sätter stopp. Våra representanter kommer hem och blir sågade av hälarna av oppositionen i
lagtinget och debatten här blir väldigt negativ. I Helsingfors sitter man
med armarna i kors och se hur oppositionen gör jobbet här hemma mot
den egna regeringen.
Vi från den här oppositionen, åtminstone centern, kommer att föra en
helt annan politik. Varje tjänsteman, varje politiker och varje regeringsmedlem som far till Helsingfors för att förhandla i goda åländska
ärenden kommer att ha fullt stöd från oss. Vi kommer att rikta vår kritik
mot dem som inte tillgodoser de rättmätiga önskemålen och förhandlingsmålen som man sätter upp. Både tjänstemän och politiker kan vara
lugna, ni har vårt fulla stöd hela vägen gentemot Helsingfors i våra förhandlingsmål och i era strävanden att försvara det svenska språket.
Talmannen
Tiden är ute!
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Lantrådet Katrin Sjögren, replik

Talman! Det var väl kanske det mest positiva vi har hört från oppositionen under den här debatten. Den utsträckta handen tar jag.
När det gäller självstyrelsepolitiken har vi i stort sett absolut samma
målsättningar och samma krav. Vi vill att det ska ordna sig för vindkraften, vi vill att det svenska språket ska vara starkt, vi vill att EUparlamentsplatsen ska ordna sig och vi vill ha en ny självstyrelselagsreform på plats. Det är inga småsaker och vi vet att flera av de här sakerna
inte låter sig göras i en handvändning. Jag ser med tillförsikt fram emot
stöd och hjälp från den nytillträdda självstyrelsepolitiska nämnden.
Ltl Roger Nordlund, replik

Fru talman! Vi som har suttit i regeringen ett antal år och till och med
många år har sett hur svårigheterna har ökat hela tiden i förhandlingarna gentemot Helsingfors. När det gäller språket har det blivit rent praktiskt lite svårare att förstå varandra, men också kunskaperna om självstyrelsen har blivit mindre och mindre för varje år och för varje regering
som tillträder vilket medför att arbetet härifrån åländsk sida blir svårare
och svårare både för tjänstemän och för politiker. Vi har full förståelse
för vi har suttit på insidan och sett den här förändringen. Vi vet att vi
alla ålänningar måste hjälpas åt, både regeringspartier och oppositionspartier, för att vara så starka som möjligt i de många förhandlingar som
vi har framför oss; självstyrelselagen men också andra både större och
mindre förhandlingar. Det förekommer ju dagliga kontakter mellan
landskapet och statsmakten.
Många tjänstemän gör ett jättebra arbete. Jag vill uttala vårt absoluta
stöd, vi kommer att stöda alla ansträngningar som främjar självstyrelsen
och våra angelägenheter. Det är ingen risk för kritik från vårt håll.
Lantrådet Katrin Sjögren, replik

Det hör till att en autonomi testar sina gränser. Åland är en av de äldsta
autonomierna i världen. Skulle man önska någonting från rikssidan så
skulle det faktiskt vara lite genuin och uppriktig nyfikenhet och en förståelse för hur unikt Åland är. Självfallet har vi alla förståelse för Finlands svåra situation med ekonomin och sysselsättningen.
Jag tror att med lite nyfikenhet och respekt så skulle vi komma
ganska långt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Veronica Thörnroos, replik

Talman! Jag vill tacka lantrådet för det förtydligandet. Det framgår att
regeringsprogrammet är av övergripande natur och kommer att konkretiseras genom ett arbetsprogram. I och med att det saknas konkreta mål,
vilket jag också har förståelse för, gör att man själv får fylla i där det
finns luckor. Det var ett mycket bra förtydligande.
Är det lantrådets avsikt att den folkomröstning som kommer att hållas ska vara av rådgivande karaktär eller av beslutande karaktär?
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Lantrådet Katrin Sjögren, replik

Avsikten är att ha en folkomröstning över hela Åland, den ska vara av
rådgivande karaktär och vi ska ställa de olika alternativen så glasklara
som möjligt.
Ltl Veronica Thörnroos, replik

Talman! Jag har svårt att förstå varför man ordnar en folkomröstning
om det som rör kommunala angelägenheter. Jag har svårt att förstå hur
en stor kommun ska tycka att en liten kommun ska skötas. Skillnaden i
en folkomröstning i t.ex. en EU-fråga eller i en kommunal fråga är att
alla vardagsbestyr som skola, dagis, omvårdnad av de äldre och plogningen av vägar sköts av kommunen. Det är detta som man ska ta ställning till, om man vill ha en försämring eller om man vill att någon annan ska göra det. Jag förstår faktiskt inte ärligt och uppriktigt varför
man ska ha en folkomröstning över hela Åland hur Åland ska organiseras.
Lantrådet Katrin Sjögren, replik

Talman! Överlag så har man folkomröstningar. Det kan vara i frågor
som man uppfattar som övergripande natur. Det är på det viset att det i
allra högsta grad berör det dagliga livet vare sig man röstar om att man
ska gå med i EU-gemenskapen, om man ska ha euro, om man ska ha högertrafik eller om man ska gå med i Nato. Det finns ju ett värde i att alla
säger sitt gemensamt. Vad ska vi göra om vi har folkomröstningar i 16
kommuner och 8 kommuner säger ja, vi tycker att samgående är en bra
sak och 8 kommuner säger nej? Majoritetsbeslut är ju vanligt i demokratier, så är det. Vi tror att det finns ett värde.
Före omröstningen ska den här utredningen tas fram, det ska förankras och det ska diskuteras med kommuninvånare och kommunalpolitiker. Men också här behöver man ha ett öppet sinne och inte säga nej direkt, såsom det till exempel var med den utredning som initierades på
norra Åland där det tyvärr jobbades emot med näbbar och klor från flera
håll och kanter. Nu har vi ett faktaunderlag. Det är bra om man kan fatta
beslut på fakta istället för att ha ett allmänt tyckande och skrämselpropaganda.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Lars Häggblom, replik

Tack, fru talman! Lantrådet nämnde nya lagar. I programmet finns en
ny socialvårdslag och en ny äldreomsorgslag. Det är två lagar som påverkar många människor. När är det arbetet tänkt att starta och när beräknar man att få det slutfört?
Lantrådet Katrin Sjögren, replik

Talman! När det gäller socialvårdslagarna kan vi konstatera att det har
blivit olyckligt. Vi hade lagar som inte fasade i varandra. Vi har olika behörighetsfördelningar när det gäller socialvårdslagstiftningen. Vi förstår
att det här kräver ett stort arbete och det kommer att kräva mycket lagberedningsresurser. Vi hoppas att vi ska kunna få hela det här paketet
under den här mandatperioden. Det handlar också om handikappser433

vicelag, specialomsorgslag, barnskyddslag och också om äldreomsorgslag. Målsättningen är mycket hög och vi är beredda att tilldela resurser.
Det kan hända att inte hela socialvårdspaketet hinner bli färdigt under
den här mandatperioden. Det är lite för svårt att säga, men ambitionen
finns där.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Annette Holmberg-Jansson

Talman! I vårt regeringsprogram kan man läsa att alla kvinnor, män, flickor
och pojkar ska kunna känna sig trygga och säkra vilket är så bra.
I oktober deltog jag i en heldagskonferens, som ordnades av Ålands landskapsregering på sjöfartsmuseet, om mäns våld mot kvinnor och våld i nära
relationer. En tung dag som gav mig mycket mera kunskap än den jag hade
förut. Vi fick under dagen se en film som fastnade kvar i mitt medvetande
länge. Det var en film om en kvinna som var synskadad och som bodde med
sin man. Det var hemskt att se hur mannen i filmen kontrollerade och bestraffade kvinnan så fort hon försökte göra något som var utanför hans kontrollerade värld.
En person med funktionsnedsättning är ju även i ett beroendeförhållande
till sin partner om denne sköter om dem, om det sedan dessutom utsätts för
våld av samma person är steget än större att komma loss och bort från ett destruktivt förhållande. Vi fick ta del av siffror under dagen som talar sitt tydliga språk; 33 procent kvinnor med funktionsnedsättning blir någon gång utsatta för våld eller sexuellt utnyttjande under sitt liv. 33 procent!
När vi diskuterade budgeten för två veckor sedan så lyftes tidiga insatser
inom bland annat vård och skola. Jag tror även här att vi behöver tidigt lyfta
människors lika värde i skolan. Det går att läsa i regeringsprogrammet att
Åland strävar efter att ha en mobbningsfri skola och att det kommer att satsas
på ett kunskapslyft om mobbning och könstrakasserier med lärare och skolpersonal. Det ska även utredas om möjlighet till lagstiftning mot mobbning.
Barn och ungdomar ska skyddas mot våldets effekter står det också i regeringsprogrammet. För att dessutom tydliggöra barns och ungdomars rättigheter kommer barnkonsekvens analys att användas i beslutsfattandet. Det är
bra!
Jag hoppas även att det kommer att sättas in kunskapshöjande insatser
när det gäller att belysa psykisk misshandel i nära relationer. Jag har lyft det
tidigare här i salen men det är av största vikt att vi beslutsfattare ser till att
alla i vårt samhälle har tillräcklig kunskap för att kunna hjälpa dessa sargade
själar att ta sig upp ur sin avgrund de befinner sig i. Utan den kunskapen är
det svårt att förstå att de är fulla av blåmärken i dess själ och att deras självförtroende och självkänsla är bortblåsta.
Genom uppskattning har 40 procent av de åländska kvinnorna någon gång
utsatts för någon form av psykisk eller fysisk misshandel i en nära relation.
40 procent!
Talman! Vi ålänningar blir äldre och färre ska ta hand om fler. Så ser pusslet ut just nu. I vårt regeringsprogram kan vi läsa att äldreomsorgen ska vara
serviceorienterad och även underlätta för de äldre att utforma sin vardag efter sina önskemål. Många av våra äldre invånare är pigga och krya och vill
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gärna ha något meningsfullt att fylla sina vardagar med, samtidigt som bl.a.
äldreomsorgen gärna vill ha extra personresurser. Personer som kan sitta och
läsa högt för de vars ögon inte längre kan läsa. Personer som kan vara extra
stödben på en promenad eller kanske bara någon som kan prata en liten
stund utan att den som är boende på ett hem kan känna att den som sitter
bredvid dem verkligen har tid att sitta där.
Jag tror vi har många pigga äldre i våra stugor som gärna vill och kan
hjälpa till på t.ex. våra äldreboende bara de vet att de behövs. Vi ska uppmärksamma ensamhet bland äldre står det i regeringsprogrammet och det är
bra. Om vi dessutom kan slå två flugor i en smäll är väl det toppen, att få
känna sig behövd på samma gång som du får sällskap. Jag menar inte att alla
pigga pensionärer är ensamma inte alls tvärtom, men vi får inte glömma bort
denna viktiga grupp av äldre och pigga pensionärer. Vi måste försöka se till
att de får vara fortsatt friska.
I programmet sätts nu fokus på de äldres rätt till förebyggande hälso- och
sjukvård. Det kommer att undersökas möjligheter till samarbete med privata
aktörer.
Inom äldreomsorgen har man som mål att 90 procent av de som fyllt 75 år
skall bo i eget hem. Den 31.12.2011 bodde 2 377 personer hemma, år 2040 är
beräkningarna att 4 676 personer kommer att bo hemma.
Nu är det dags att ta nya tag och se till att alla de som bor hemma ska få
alla förutsättningar till att kunna få bo hemma så länge som de bara kan. Då
behöver de olika vårdinstanserna i samhället bli lite bättre att prata med
varandra. Skyddsnäten, avlastningen och rehabiliteringen är några saker som
jag anser måste bli lite säkrare och tryggare för dem som behöver den.
Det kan inte vara rätt att skicka hem äldre nyopererade till deras lika
gamla anhöriga hemma samma dag som de har opererats. Jag blir så förtvivlad när jag får höra sådana historier! Det kommer bara att sluta med att två
personer snart inte längre klarar av att bo hemma. Hade man istället sett till
att den nyopererade äldre personen fått vila ut, rehabiliterats med professionell personal runt om sig så hade två personer sluppit en mängd umbäranden.
Talman! Vi måste bli bättre att tänka nytt. Vi har inte längre råd att låta bli.
Vtm Britt Lundberg, replik

Tack, fru talman! Det är oerhört viktig med hemsjukvården. Hemsjukvården kommer att behöva ytterligare resurser för att utvecklas. Alla
kommunala diskussioner är intressanta, t.ex. just hemsjukvården tycker
att Mariehamn är en för stor enhet. Det kan man också behöva ta med i
avvägningarna och fundera på hur man ska få saker och ting att fungera
optimalt.
Det är också intressant att höra att ltl Holmberg-Jansson sade att
man opereras en dag och sedan skickas man hem till kommunen. Det är
väldigt viktigt att komma ihåg att ÅHS har hand om sjukhusvården, medan kommunerna har hand om sjukvården och det är två väldigt skilda
saker.
När det handlar om våld i hemmet så är det förtjänstfullt att det lyfts
från… Nu är det så stökigt här i salen så jag måste få återkomma.
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Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

Tack, talman! När det gjordes om så har kommunerna även idag en viss
skyldighet att uträtta sjukvård, om jag inte har helt fel. Jag håller med
om att det kommer att behövas mycket, mycket, större resurser inom
hemsjukvården och hemvården om vi ska klara av att ha 4 600 personer
att bo hemma i sina hem. Jag kan bli väldigt frustrerad när jag ser hur
de som jobbar inom hemsjukvården åker ensamma i sina små bilar ut på
landet när de inte vet vem de kan möta i hemmet, om det är en person
som är psykiskt instabil eller väldigt sjuk. Medan när det gäller mera
tekniska arbeten då är man alltid två när man gör ett arbete.
Vtm Britt Lundberg, replik

Det som är viktigt att notera just nu i vår vårdkedja är att de som är psykiskt sjuka över 70 år inte hör hemma någonstans idag. Det är jätteviktigt att vi försöker hitta en lösning på det.
Det var mycket förtjänstfullt att ltl Holmberg-Jansson lyfte våld i
hemmet. Det är ju så att hemmet är den allra farligaste platsen. Det bör
man fundera på från många olika håll, även med attitydskapande arbete
och man måste se till att kvinnor känner sig fria.
Jag går gärna på gym och där träffar jag väldigt många kvinnor i min
ålder och lite äldre. Den fråga som kvinnor ofta lyfter är oron över sina
framtida pensioner. Det är framförallt väldigt många som talar om att de
är inte ekonomiskt oberoende och vilken situation de än är i där hemma
så är de tvungna att vara kvar för de har inte ens råd att hyra en etta. Så
det finns väldigt mycket att göra för våra kvinnor.
Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

Absolut, jag är den första att hålla med vtm Britt Lundberg. Därför är
det väldigt bra att vi nu i det här regeringsprogrammet lyfter jämställdheten och ser över lönenivåerna så att kvinnor och män kan få likvärdiga
löner. Vi måste börja någonstans och jag anser att det är ett bra ställe att
börja på.
Jag har förstått att det kommer en uppföljning på det seminariet som
jag tog del av i början på oktober och då finns det världens möjligheter
för lagtingsledamöterna här i salen att gå och lyssna på det. Det var en
otroligt givande dag. Vi måste få upp kunskapen betydligt mycket mera.
Psykisk misshandel syns inte på dig, det gör verkligen inte det. Det kan
hända att det inte heller syns om man blir fysiskt misshandlad för man
är väldigt bra på att dölja sina blåmärken. Vi måste bli bättre på att ta
hand om dessa kvinnor för det är främst kvinnor som råkar ut för det,
men det finns också barn i många av dessa familjer.
Talmannen
Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Det är bra att ltl Holmberg-Jansson tar upp äldrevården.
Man pratar ofta om att äldrevården är så dyr, men vi måste komma ihåg
att det är den här årgången som byggde upp vårt fantastiska samhälle.
Det är vår absoluta plikt att se till att det finns tillräckligt med resurser. I
regeringsprogrammet står det tyvärr att landskapsandelarna ska minska
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till kommunerna. Det betyder att det blir problematiskt att ta hand om
de äldre på bästa sätt.
Men framsteg har gjorts, hemsjukvården och hemvården samarbetar
idag, alla kommuner utom en är med i det samarbetet. Jag har själv varit
med och försökt göra mitt att kommunerna måste gå med, vilket är bra.
Det är klart att det är sjukhusets ansvar att rehabilitera så länge det är
sjukvård och det gör man också på geriatriska idag. Det är efter rehabiliteringen som kommunerna måste träda till.
Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

Tack, talman! Ja, i den bästa av världar så sköter sjukhuset om rehabiliteringen. Jag vet fall där en nyopererad åttioårig man har skickats hem
samma dag som han har opererats på grund av att det inte fanns tillräckligt med plats.
Jag tror att vi behöver bli bättre på att samarbeta. Jag tror att kommunerna behöver hjälpas åt speciellt inom äldreomsorgen. Jag vet att ltl
Runar Karlsson ser rött när jag pratar om samarbete, men jag tror att vi
inte kommer att klara av att ta hand om alla våra gamla och sjuka om vi
inte börjar samarbeta. Vi klarar av att samarbeta inom ÅHS, vi klarar av
det inom hemsjukvården så varför ska vi inte klara av det inom äldreomsorgen?
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Återigen, om det gäller sjukvård så är det ÅHS ansvar. Blir
man opererad, till exempel en höftoperation, och det krävs rehabilitering som klassas som sjukvård så ska sjukhuset ta hand om det, så säger
lagstiftningen. Problemen är redan nu att ÅHS har tight med pengar, det
finns inte tillräckligt mycket pengar. Nu pratar regeringen igen om att
här ska det strypas åt. Det handlar alltid om pengar. Det kostar pengar
för det är någon som ska göra rehabiliteringen oberoende om den äldre
människan ska rehabiliteras hemma, på kommunal institution eller på
sjukhus. Den som ska göra rehabiliteringen ska också tilldelas pengar.
Här är problemet.
Visserligen om samarbete är en dellösning så applåderar vi. Men återigen, det handlar om resurser.
Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

Tack, talman! Jag kanske inte riktigt har hittat någonstans i regeringsprogrammet att det står att pengarna ska strypas åt. Däremot ska man
försöka hitta nya smarta lösningar och använda sig mera av ideella föreningar som kan producera nya sociala tjänster. Man kan titta på det frivilliga föreningslivet och där kunna använda sig av alla dessa pigga äldre
som gärna vill göra någonting meningsfullt. Jag tror att vi ska sluta se på
alla gamla som gamla som inte kan göra någonting. Jag vet många som
gärna vill hjälpa till, de vet bara inte hur de ska hjälpa till.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Igge Holmberg

Tack fru talman! Det står i regeringsprogrammet att det ska vara möjligt att
genomföra reformer som förbättrar samhället utan att de är kostnadsdri437

vande. Men det kan ju inte enbart vara det ekonomiska som styr om en nödvändig reform ska genomföras, om den på sikt gör samhället bättre så kan det
vara värt att kosta på sig den i början. Det är ju det vårt parti alltid har sagt,
det preventiva arbetet är viktigast av allt. Det gäller även samhällsreformer.
Man måste ju se på saken lite längre än ett år eller fyra år. Det handlar ofta
om generationer.
Det står också att vi kommer att se över och följa upp utredningen om den
ekonomiska utsattheten och sociala tryggheten på Åland. Det kan nog behövas för det går åt fel håll. Klyftorna ökar och lönerna för de som har det sämst
ställt står stilla, samtidigt som kostnaderna i samhället ökar. Vi har en situation utan motstycke i historien just nu. De äldre blir friskare och de unga allt
sjukare.
En folkhälsoundersökning i Sverige visade att var tredje kvinna mellan
tjugo år tjugonio år är stressad, har sömnbesvär och har ”nedsatt psykiskt
välbefinnande”.
Ungdomar idag är fattigare, sjukare, mindre politiskt representerade och
får samtidigt höra att de är den bortskämda generationen. Etableringsåldern,
det vill säga den ålder när tre fjärdedelar av en årskull har arbeten, är numera
runt 27-28, i början av 90-talet var den 20. Vi får alltså en förlängd ungdomstid, eftersom det är omöjligt att etablera sig utan fast bostad och det får man
inte utan ett jobb och det är svårare för ungdomar att få fast jobb numera.
Idén om ett medborgarskap, en del av samhället, är rätt fast kopplad till
bostad och jobb, och får man inte det så är man utanför samhället och utanförskap tär på en person. Det är också tärande på samhällsekonomin.
Här är landskapets bolag inte oskyldiga. Posten har på nästan varje skift
fyra till fem människor från bemanningsföretag. I en situation där samhället
är i ekonomisk svacka borde åtminstone de offentliga bolagen dra sitt strå till
stacken och se till samhällets bästa genom att ge människor fasta jobb så de
kan skaffa bostäder och bilda familjer. För utan den grundtryggheten som ett
fast jobb innebär så kommer man inte in i samhället på samma sätt.
Därför välkomnar jag att det i regeringsprogrammet står att offentlighetslagstiftningen ska revideras och hoppas på en liknande insyn som de förtroendevalda i Mariehamn har tagit fram för stadens bolag. Då skulle vi få möjlighet till en sann transparens i landskapets ekonomi också.
Fru talman! Låt mig knyta ihop allt jag talat om genom att gå till regeringens risk- och missbruksprogram. Jag anser att det är dags att sluta utreda situationer, vi vet att det finns problem och vi vet också vad som behöver göras.
Dags att göra, inte utreda.
Vi vet att det finns verktyg som kan användas för att hitta barn i riskzonen
för social utslagning. Dessa är evidensbaserade och de kan användas av alla;
barnmorskor, dagispersonal, socialtjänstemän, lärare och till och med av personer i barns sociala krets.
Får man tag på ett barn i riskzonen innan barnet har börjat skolan så finns
alla möjligheter att reda upp livssituationen innan det blir ett problem i högstadiet eller senare. Och tecknen finns där, ibland redan på BB, definitivt på
daghemmen. Man borde senast i ettan eller tvåan identifierat och stött dessa
barn för att motverka utanförskapet. Man ska komma ihåg att varje person
som hamnar i utanförskap kommer att kosta samhället runt en miljon euro
vid trettio års ålder.
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Det handlar om att man i utanförskap inte har ett jobb, alltså betalar man
inte skatt. Det är en ren samhällsekonomisk förlust. Man kan lägga till advokater, försäkringspersonal, vårdare, poliser, åklagare och ambulanspersonal
så fattar man snabbt att människor i utanförskap kostar samhället en mängd
pengar.
Så, med denna facit i hand så ser jag det som en billig investering att man
utbildar offentligt anställda i TIBIR, Tidiga Insatser för Barn i Riskzonen.
Detta är något att ta med sig när man börjar implementera regeringsprogrammet.
Det är dags att börja tänka lite längre och i förlängningen spara samhället
en massa pengar. Men framförallt, sparar det många människor en massa
personligt lidande. Tack.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, fru talman! Ekonomisk utsatthet, social trygghet och de rapporter
som har gjorts på de områdena är förstås bra. Det är bra att man tänker
fortsätta med det. Jag tackar för att ltl Igge Holmberg lyfte upp det.
På basen av de utredningar som har gjorts det senaste året vet vi att
den enda gruppen där de här problemen ökar, vilket ltl Igge Holmberg
lyfte fram, är barnfamiljer och framförallt ensamförsörjande. Men trots
detta har socialdemokraterna tidigare inte varit beredda att rösta för de
förslag som vi från Ålands Framtid har lagt för att fördubbla ensamförsörjartillägget för den enda gruppen där problematiken ökar. Hur kan
man förklara det? Måste man utreda den här frågan ytterligare? Kan
man nu när man har en ny regering försöka driva frågan i regeringen för
att göra någonting för den gruppen som faktiskt är den mest utsatta i
vårt samhälle?
Ltl Igge Holmberg, replik

Tack, fru talman! Det är väldigt enkelt att svara på den frågan. Ålands
Framtids förslag om 50 euro mera till varje ensamförsörjande var alldeles för populistiskt utformat för att det ska kunna göras rent praktiskt.
Vem ska definiera gränserna för det här? Vad händer om dessa 50 euro
puffar en människa över en ekonomisk inkomstgräns så att de blir av
med bostadsbidraget? Vad händer om det påverkar andra bidrag som
man får? Det går inte att säga att en viss grupp ska få det här bidraget
utan att se hur det slår ut över hela gruppen.
Vill man verkligen hjälpa ensamstående och framförallt barnfamiljer
då ska man gå in för att ta bort avgifterna på ÅHS för barn och unga.
Där finns det en direkt funktion som faktiskt gör det enklare för barnfamiljer.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, fru talman! Jag ska citera en av slutsatserna från rapporten ”Ekonomisk utsatthet och social trygghet på Åland 2015:2”, som presenterades här tidigare i vår. Så här skriver man om den förändring som gjorde
bland annat i ensamförsörjartillägget mellan 2008 och 2012. ”Rapporten drar slutsatsen att förändringarna i den delen av bidragssystemet
som faller under åländsk behörighet (barnbidrag, ensamförsörjartilllägg och utkomststöd) och som genomfördes 2008-2012 sammantaget
får ses som ändamålsenliga”. Man ger alltså stöd för att åtgärder på det
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här området är ändamålsenliga för att lyfta grupper över fattigdomsgränserna. Trots detta kallar ltl Igge Holmberg mitt förslag för populism, nog är det ju lite märkligt.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Igge Holmberg, replik

Tack, fru talman! Det gör jag för jag ser det som att man ger en viss
summa till några människor istället för att en generell ökning. Om man
till exempel tar bort avgiften på ÅHS för barn upp till 20 år så hjälper
det alla i hela samhället som har barn, inklusive de som har de lägsta inkomsterna.
Avgifter, i vilken form de än är, slår alltid hårdast mot dem som har
minst pengar, om det så gäller 9 euro på Mariebad. 9 euro är jättemycket pengar för en familj med tre barn som kanske lever på en lön. Man
skulle kunna subventionera och sänka de avgifterna. Det skulle vara betydligt bättre än att ge de här människorna 50 euro mera i månaden
som skulle räcka till ett besök på Mariebad.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, talman! Ltl Igge Holmberg nämner posten i åländsk ägo som ett
problem när det gäller anlitade av bemanningsföretag. En arbetsgivare
som har ungefär 200 anställda är ju oerhört beroende av att med kort
varsel kunna få tag i ersättande personal, särskilt i influensatider. Jag
undrar varför ledamoten ser bemanningsföretag som ett bekymmer? Är
det inte mera så att det offentliga inte borde anlita bemanningsföretag
som tillämpar så kallade nollavtal? Det vill säga att personer får sitta och
vänta dag efter dag och ingenting händer. Är det inte mera den kritik
som ledamoten är ute efter? Annars blir jag förvånad med tanke på att
den här nya regeringen i sitt program andas en vilja att privatisera. Den
nya regeringen har till och med fört in utmanarrätter i sin politik. Utmanarrätter betyder att det offentliga ska ersättas med de privata, lika
med behov av bemanningsföretag.
Ltl Igge Holmberg, replik

Tack, fru talman! Ja, skulle det enbart handla om ersättande personer så
skulle jag inte ha något problem med det. Nu vet jag om människor som
är så gott som inskrivna på listor och man räknar med att de här människorna kommer dagligen. Det handlar om fyra-fem personer vid varje
skift, så uppenbarligen finns det ett behov för de här människorna. Om
det behovet finns, varför inte anställa tre av dessa fem och ta in två eller
tre personer från ett bemanningsföretag? Man skulle ge tre andra människor en chans att starta sitt liv med ett fast jobb, möjligheter att få lån
till hus och möjlighet att bilda familj. Som det är nu så får man en senare start i livet, vilket påverkar hela samhället negativt.
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Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman! Nu har ledamoten möjlighet att som en del av regeringsblocket gå ut med nya ägardirektiv till bland annat Posten Åland
och meddela att man inte ska tillämpa en modern arbetsgivarpolitik.
Posten ser att de tillfälligt, som jag förmodar att det är, har behov av extra anställda och då rekryterar de via bemanningsföretag. Bästa ledamoten, bemanningsföretagen spelar en viktig roll när det gäller att skapa
personaltillgång i vissa situationer.
När det gäller offentlighet och offentliga bolag, var snäll bästa ltl
Holmberg och ta inte in landskapet i den situation som Mariehamns
stad har skapat via ett stadsfullmäktigebeslut om att tillämpa offentlighetslagen parallellt med aktiebolagslagen etc. Läs fullmäktigeledamoten
Lennarts Isakssons mycket goda insändare där han förklarar problematiken som ni kommer att utsätta stadsborna för.
Ltl Igge Holmberg, replik

Tack, fru talman! Först och främst så tror jag inte att det är någon större
hemlighet att jag och ledamot Isaksson har lite olika syn på samhällets
stödfunktioner överhuvudtaget och speciellt i det här fallet. Jag ser inget
problem att vi har en offentlighet i samhället så att alla människor får
veta vad som händer.
Vad gäller bemanningsföretaget på posten så var hela min tes att
detta inte är tillfälligt. Posten har flera människor som de kontinuerligt
tar in för att jobba. Människor går i princip på timlistor men de får inte
den grundtrygghet som ett fast jobb innebär. Det är där som problemet
ligger. Personligen anser jag att bemanningsföretag inte är bra överhuvudtaget. Jag tycker att man hellre ska ge människor fasta jobb och
gärna heltidsjobb för jag tror på en full sysselsättningsgrad i samhället.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl John Holmberg

Fru talman! Lagtingskollegor, trots ett väldigt tufft ekonomiskt läge har
lantrådet Sjögren och hennes regering arbetat fram ett visionärt, modernt,
hållbart och företagarvänligt regeringsprogram som andas framtidstro.
Vardagen för speciellt småföretagare kantas av vardagsbyråkrati som tar
allt mer av deras produktiva tid i anspråk. Här kommer avbyråkratiseringspaketet att göra mycket nytta. Det kommer att leda till högre kostnadseffektivitet och lösgöra tid och energi för utveckling, försäljning och andra mer produktiva saker. Det är en stor positiv vitamininjektion eller ”en roligare vardag
för alla”.
ÅMHM kommer att ses över gällande bl.a. tillsyner, intensiteter och kostnader av dessa. Även detta sänder positiva signaler till de åländska företagarna. Det ger ytterligare en stor dos vitamin rakt ut i det åländska näringslivet.
Skärgårdsnämnden utvecklas och får in nya representanter i form av företagare, förhoppningsvis kvinnliga företagare. Det kommer att utveckla
nämndens arbete och målfokusering där även samarbetet med Företagsam
skärgård kommer att skapa ett driv för inflyttning och företagande.
Vi vet att befolkningstillväxten har planat ut, i alla fall tillfälligt. Vi vet att
ålderskvoterna stiger och att arbetsdeltagandegraden minskar. Därför är det
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viktigt att Åland har inflyttning. Vi behöver fler och nya entreprenörer. Vi behöver fler kompetenser. Här kommer en god integrations- och inflyttningspolitik att vara en av nycklarna för ökad tillväxt och kompetensförsörjning.
Att entreprenörskap, IT och ökad rörelse och motorik i skolan kommer att
få mer fokus i den åländska skolan känns även det framåtsträvande och förebyggande.
Att pröva utmanarrätter sänder goda impulser till företag och ger möjlighet till nya entreprenörer. Åland är uppbyggt av entreprenörskap och detta är
en tydlig signal om att regeringsprogrammet är företagarvänligt.
Hållbarhet är en ledstjärna och genomsyrar regeringsprogrammet. Hållbar
ekonomi, hållbart näringsliv, hållbar infrastruktur och hållbar skola osv. Vi
lever bokstavligen talat över våra tillgångar, både när det gäller miljön, men
även ekonomiskt. Sämre tider gör de tvunget att stanna upp, att prioritera, att
tänka 3-4 gånger extra innan man bestämmer sig för något. Fördelen med det
är att man lär sig prioritera, slentriankostnader försvinner, enkla sätt att effektivera och utveckla kommer på köpet, att hushålla och vara smart.
Hållbarhetsarbetet kommer bl.a. att ge oss fler affärsmöjligheter. Hållbarhetstanken har idag blivit ett konkurrensverktyg inom näringslivet, där hållbara upphandlingar och de på kommande direktiven kring hållbarhetsbokslut
gör att företag ser hållbarhet som en möjlighet och inte en begränsning. Här
har vi redan åländska företag att vara stolta över och de kommer att bli
många fler.
Fru talman! Avslutningsvis vill jag ta upp turismen som är en av våra basnäringar och som kommer att skapa många nya arbetsplatser över hela
Åland.
Jag vill kort ta upp ett exempel från Sverige. Det är bra att man lyfter
blicken ibland och ser hur världen ser ut utanför Åland.
Åre låg i augusti på 3:e plats över dyra hotellorter i Sverige. Deras hotellpriser steg i augusti med nästan 50 procent jämfört med 2014. I Åre är man
duktiga på att skapa säsong utanför den egentliga högsäsongen. Precis som
andra vinterorter vill de skapa längre säsonger och spännande produkter som
inte behöver snö. Här pratar vi verkligen att tänka utanför boxen. Smart och
modernt. Det betyder att de renodlade sommardestinationerna, nu även konkurrerar med vinterorter. Åre kommun är även ett bra exempel på ökad tillväxt i glesbygden. Kommunen är företagstät, bra på integration och befolkningen ökar. Enligt kommunens chefer är strategiskt arbete, framgångsrika
nätverk och en positiv attityd bland Åreborna några av hemligheterna bakom
succén. När jag hör detta tänker jag på Åland och våra utmaningar men speciellt våra möjligheter. Vi har en turismstrategi inom vilken vi nu ska börja
prioritera tydligare.
Vi har redan en samordningsgrupp, som var tänkt att arbeta med turismstrategin. Samordningsgruppen skulle vara navet i samarbete med branschen
och näringslivet. Att utveckla samordningsgruppen och samtidigt implementera det så viktiga turisttänket inom förvaltningen är inget kostnadsdrivande.
En nystart och utveckling av samordningsgruppen är ett praktexempel på hur
smarta lösningar inte alltid kostar pengar. Verktygen finns, vi ska se till att
använda dem rätt och få ut en bättre verkningsgrad och effekt av varje euro.
Nystarten av samordningsgruppen, kommer att skapa nya fantastiska möjligheter för destinationsutveckling, fler evenemang, nya produkter och jag är
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övertygad om att det viktiga ordet samarbete kommer att vinna mark. En på
alla sätt hållbar turism med andra ord.
Fru talman! Jag tror det är svårt att nå fram eller lyckas om inte målbilden
är tydlig, oberoende vad vi talar om. När vi fått igång samordningsgruppen
igen tycker jag att vi så fort som möjligt sätter tydliga mål som vi vill nå i form
av övernattningar, nya evenemang och produkter m.m. Det vill säga fler säsonger, fler jobb och ett mer levande Åland.
Fru talman! Det här regeringsprogrammet andas framtidstro. Tack.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, talman! Tack till ltl Holmberg för ännu ett inspirerande föredrag
när det gäller särskilt turism. Jag tror att ledamoten är medveten om,
som han också antydde, att det finns en stor utmaning. Här ber man besöksnäringen, turistbranschen att vara med och satsa mycket av sin dyrbara tid på att bygga upp en hållbar turismstrategi. När den strategin är
klar händer ingenting från det offentliga, inte ett möte hålls. Man får
alltså inte ens till stånd ett möte för att diskutera hur vi ska förverkliga
denna strategi som mödosamt är framtagen.
Nog har ju ledamoten sannerligen någonting att ta tag i här nu. När
man hör ledamoten så beklagar man ju nästan av besöksnäringen har
tappat en entreprenör tillfälligt.
Ltl John Holmberg, replik

Fru talman! Tack ltl Jansson för de värmande orden.
Som jag sade i mitt anförande så kommer samordningsgruppen att
vara nyckeln till att få igång turismen riktigt ordentligt på Åland igen.
Jag är mycket positiv till att vi kommer att lyckas med det.
Det finns en samsyn här i salen om vad turismen betyder för Åland
och vad den kommer att betyda. Jag är helt övertygad om att här finns
det en stor samsyn även fast man idag har dryftat olika saker.
Turismen är något att samarbeta kring och kan vara startskottet på
ett bra samarbete fyra år framåt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Tony Wikström

Fru talman! Jag ska prata lite om utbildning som ett litet komplement till min
partibroder Göte Winés utmärkt anförande tidigare.
Ålands läroplan är från 1995. Fram till idag har Finland hunnit få två nya
läroplaner varav den senaste sjösätts nästa höst. Man behöver knappt säga att
vi ligger hopplöst efter. Men, glädjande nog är vi nu på rätt väg.
I det senaste utbildningspolitiska programmet från i somras har man tagit
intryck från våra närregioner och EU rörande synen på utbildning. Utifrån
det ska nu våra läroplaner revideras. Äntligen!
I regeringsprogrammet skriver man att fokus sätts på jämställdhet, kreativitet, entreprenörskap, rörelsemotorik och IT.
Kristian Smedlund, undervisningsråd på Utbildningsstyrelsen i Helsingfors har sagt så här: ”För framtidens lärande räcker det inte med kunskap i
enskilda ämnen, utan det måste till en bredare kompetens. Eleverna måste
fostras i att lösa problem, tänka själva och vara kreativa.” Det ligger mycket
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i det tror jag. I dagens lärande försöker man jobba än mer ämnesövergripande.
I den finska skolan läser elever t.ex. ämnet omgivningslära från årsskiftet
som inkluderar fysik, kemi, biologi, hälsokunskap och geografi. I matematik
tydliggörs nyttan i samhället, digital kompetens och mycket mer grupparbeten. Arkitekterna bakom den nya finska läroplanen säger att detta är sista
steget bort från traditionell katederundervisning.
Jag håller det inte för omöjligt att även den psykiska ohälsan kommer att
sjunka när undervisningen moderniseras och kreativiteten och flexibiliteten
får ett större spelrum.
För egen del hoppas jag också att mycket tyngd ges åt att skolan ska vara
jämlik och inkluderande. Dolda kostnader måste tas bort så långt det är möjligt och läxor ska vara väl förberedda, lagom mängd och inte kräva vuxenhjälp. För den hjälpen finns inte i alla familjer.
Tillgänglighet är en annan viktig fråga i utbildningssammanhang. Olika typer av fysiska och psykiska funktionsnedsättningar ska inte vara ett hinder
för att en ungdom ska kunna klara sig genom skolan hela vägen till gymnasieexamen.
Regeringsprogrammet lyfter också upp att Åland är ett multikulturellt
samhälle med elever från hela världen. Även här ska vi lära oss av vår omvärld och använda metoder och arbetssätt som visat sig fungera. Här är användandet av hemspråket en viktig beståndsdel, som tidigare varit alltför
kostsamt i och med att det talas över 70 språk på Åland. Men med nätbaserad
undervisning öppnas massor med möjligheter upp.
Nu tar jag upp integration. Jag är övertygad om att den bästa sortens integration sker när man har både tillgång till sin egen kultur och språk och
undervisning i svenska.
Men den verkliga integrationen sker genom umgänge barn och ungdomar
emellan bland annat på ett socialt, kulturellt och idrottsligt plan. Här skulle
jag gärna se projekt, workshops och temadagar med elever från olika skolor
och kommuner på Åland. Detta även för att stävja utanförskap och främlingsfientlighet.
Fru talman! Att vara barn och ung idag är inte lätt. Världen är en skrämmande plats och vi vuxna bidrar tyvärr ofta till att spä på oron. När jag var
ung var vi rädda för bl.a. miljöförstöringen, kärnvapen och radioaktivitet.
Dessa hot finns kvar och fler har tillkommit. Det är vår uppgift att göra skolan
till en plats att växa på individuellt och tillsammans.
Det här regeringsprogrammet ser jag som en vägkarta som stakar ut vägen
för att lyckas med det.
Jag vill också prata lite om public service.
Fru talman! För att låna liberalernas uttryck så känns det hoppfullt att
man nu tar nya tag gällande public service, alltså Ålands Radio och TV.
I regeringsprogrammet kan man läsa att ”Public service är en viktig del av
självstyrelsen och det demokratiska systemet, och att en oberoende public
service är viktig i ett litet samhälle.”
Men är inte tidningshusen oberoende då? Ska inte journalisterna jobba enligt pressetiska regler och låta etiken och yrkesstoltheten stå som garant för
ett väl utfört arbete? Ja, så tycker åtminstone delar av centern och radions
styrelse, vars ordförande går ännu längre och ser ingen skillnad på om finan-
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sieringen sker med offentliga medel eller privata. De här åsikterna, på den
här nivån, är minst sagt uppseendeväckande!
Oberoende handlar inte om frånvaron av korrupta eller dåliga journalister.
Tvärtom gör journalistkåren på Åland ett mycket bra jobb. Nej, oberoende
handlar om trovärdighet. Den trovärdigheten ska medborgarna bedöma. Det
ska inte ens finnas en enda om att nyheter förvanskas, förhärligas, gynnar
någon eller lika illa sopas under mattan.
Hur kritisk vågar man vara när det kommer till kritan när det gäller att
skriva om storägare eller stora annonsörer?
Public service är viktigare än många tror. Det är viktigt framöver att ägaren, landskapsregeringen, talar samma språk och har samma mål som styrelsen för Ålands Radio och TV. Tyvärr har så inte varit fallet de senaste åren.
Lika som i 2011 års regeringsprogram står det att distributionen ska separeras från produktionen i skilda bolag och att separata styrelser tillsätts. Sedan de här idéerna väcktes har mycket hänt och inom en snar framtid står
Ålands Radio och TV troligtvis ensam för TV-produktion på Åland. I ljuset av
detta kanske inte separering är prioritet ett?
Däremot är det av högsta vikt att Smedsböle uppgraderas till den nya generationens utrustning, och att den man har används optimalt. Som exempel
väljer man att inte sända ut kanalen YLE Teema, en kanal med bland annat
många utländska konserter, serier, filmer och dokumentärer, även fast den är
gratis och man har en ledig kanal för ändamålet. Det är inte optimalt.
Fru talman! Det är glädjande att man äntligen vill göra sig av med systemet
med TV-avgift, som är hopplöst föråldrat och dessutom extremt orättvist.
Med en finansieringslösning över skattsedeln i form av en mediaskatt är alla
med och betalar. Vi socialdemokrater ser gärna att skatten blir progressiv så
att de med små inkomster betalar minst.
Ur demokratisynpunkt är det mycket bra att lagtingsdebatter TV-sänds.
Här i höst sänder man på prov genom tidningsaktiebolaget Nya Ålands kanal
Åland 24. Man kan också följa sändningarna via lagtingets hemsida.
När nu Nya Åland meddelat att man lägger ner Åland 24 anser jag att det
vore naturligt om Ålands Radio och TV tog sig an detta uppdrag. Även i andra
nordiska länder är det landets public servicebolag som ansvarar för utsändningar från parlamentens plenum.
Fru talman! Avslutningsvis, även bland oss folkvalda politiker finns många
journalister. De flesta av oss har lagt vårt tidigare värv på hyllan, i mitt fall för
gott. Ja, så är det faktiskt.
Inom public service är det inte okej att sända programmet Firarmix eller
sköta ljud eller musikarkiv när man en gång ”bekänt färg” så att säga. Det
tycker jag är helt i sin ordning och belyser det som public service handlar om.
Det ska inte ens finnas en enda misstanke om kopplingar, beroenden eller
partiskhet. Public service är en av vårt samhälles grundbultar, och det ska vi
vara rädda om. Tack.
Ltl Bert Häggblom, replik

Tack, fru talman! Jag vill få ett klargörande. Socialdemokraterna sade
att de var för progressiv mediaskatt. Är det korrekt uppfattat av mig att
liberaler och moderater är för progressiv mediaskatt? Eller är det ltl
Wikströms personliga åsikt?
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Ltl Tony Wikström, replik

Fru talman! Jag tror att jag vågar tala för hela gruppen när jag säger att
progressiv skatt är att föredra. Jag kan ana mig till att en av orsakerna
till att det fallerade sist var att man gick in för en platt variant.
Ltl Bert Häggblom, replik

Det skulle vara intressant att få veta hur stor skatten ska vara, när den
börjar och hur den ska gå ner i progressivitet? Alla medborgare bör få
veta det. Jag uppfattade då att hela regeringen är inne för detta.
Ltl Tony Wikström, replik

Det här kommer säkert att utredas naturligtvis. Jag tycker att vi inte behöver uppfinna hjulet på nytt utan vi kan med fördel se hur Finland har
gjort i den här frågan. Det är en ganska lagom nivå att titta på i ett första
skede.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Carina Aaltonen

Fru talman! En ny regering med nya visioner, höga ambitioner och en gemensam plattform har precis just installerat sig. Förväntningarna är som
vanligt stora och det ska de vara.
Åland behöver ett fortsatt gott och tydligt ledarskap. Det kommer att fortsätta under lantrådet Katrin Sjögren. Vi behöver mer framtidstro, mer stabilitet och ett utökat samarbete hos alla, oavsett om man arbetar inom det offentliga, det privata, finns i civilsamhället, oavsett om man precis står på
tröskeln till vuxenlivet eller njuter av tillvaron som pensionär.
Vi behöver positiva tankar om att en bättre värld är möjlig och att vi kan nå
nästan vart vi vill om vi samverkar och hjälper varandra istället för motsatsen.
Vi ska bjuda in och välkomna människor till Åland. Ett öppet, nyfiket och
engagerat örike har större framgång än ett som sluter sig mot omvärlden.
Jag är övertygad om att den nya regeringen kommer att vara precis den vitamininjektion och den lysande fyr som behövs nu när världen är lite mörk
och dyster.
Jag är oerhört glad och stolt över att denna regering har hållbarhet som
främsta ledord. 58 gånger nämns ordet hållbar på regeringsprogrammets 16
sidor. Jag måste nästan nypa mig i armen för att tro att det är sant. Det är
fantastiskt att det arbete som jag och många fler inledde under den förra regeringsperioden, där en hållbarhetsstrategi togs fram, där ett enigt lagting
beslöt att år 2051 ska Åland vara helt och hållet hållbart, det arbetet går nu
vidare och med kraft.
Den förra regeringen var den första som började arbetet, denna regering är
den andra av de totalt nio regeringar som kommer att styra Åland fram till år
2051.
En reflektion är att det är nödvändigt att vi behöver tala samma språk om
vi tillsammans ska jobba mot samma mål. Därför ser jag fram emot fortsatt
utbildning, både för lagtinget, för regeringen, för tjänstemän och för människor ute i samhället om vad hållbarhetsbegreppet innebär och hur man jobbar i praktiken med back-casting processer. Hur kan vi omsätta ordet håll-
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barhet i praktiken inom alla olika områden som regeringsprogrammet omfattar? Framförallt handlar hållbarhet i hög grad om ekonomi och att använda
resurserna på ett långsiktigt sätt, både de miljömässiga och de sociala.
Enligt Svensk Handel har 95 procent av de största företagen i Sverige hållbarhet inbakade i sina affärsplaner idag, det är en överlevnadsfråga helt enkelt.
Precis som vicelantrådet Gunell sade i måndags så är det näringslivet inte
det offentliga som går före i hållbarhetsarbetet. I synnerhet de företag som är
familjeägda och inte styrda av kvartalsrapporter är långt framme.
Vår tidigare näringsminister Fredrik Karlström konstaterade efter fyra år i
regeringen att Åland inte är eller kan skötas som ett aktiebolag. Åland är snarare en familj och bör skötas på samma sätt. Vi måste ha ett långsiktigt perspektiv i det vi gör och fattar beslut om.
Det samma gäller människorna på Åland. Vi är benägna att lägga mer och
mer pengar på ren sjukvård än på att förhindra att människor blir sjuka. Här
måste vi bryta trenden. Vi känner till vikten av det förebyggande arbetet. Nu
ska vi inte bara prata, nu ska vi också göra det.
ÅHS är vår gemensamt finansierade hälso- och sjukvård på Åland. Men
det är inte den enda, därtill kommer också en stor andel hälso- och sjukvård
som betalas av FPA, av företag som är arbetsgivare och av försäkringsbolag
men också av ålänningarna själva, i synnerhet alla de som går till privata
tandläkare.
När man diskuterar offentlig kontra privat hälso- och sjukvård glömmer
man ofta bort att vi redan har en mycket stor andel privat vård. Och en stor
andel av den åländska vården sköts utanför Åland idag. 10 miljoner, eller 9
procent av ÅHS budget går till vård utanför Åland.
Socialdemokraterna har ingenting emot privat vård eller privata vårdgivare, tvärtom. Om det privata erbjuder bättre och billigare tjänster än vad det
offentliga kan ge så ska vi naturligtvis använda oss av det. Men att med skattepengar betala för privatvård enbart av ideologiska skäl det går vi inte med
på. Vi värnar om och vill att de offentliga pengarna ska användas så bra som
möjligt.
Vi vill fortsätta det arbete som har inletts inom ÅHS; att bromsa kostnadsutvecklingen, hitta samordningsvinster och minska dubbelarbetet. Det är viktigt.
Det övergripande målet för denna regering är att garantera en god tillgänglighet till hälso- och sjukvård samt främja det förebyggande arbetet och
stärka folkhälsan.
Det innebär att alla ålänningar ska ha möjlighet att kunna uppsöka vård.
Det är viktigt att sjukvårdskostnaderna för den enskilde, det handlar både om
patientavgifter men även mediciner, inte får bli avgörande för om man söker
vård eller inte. Det står uttryckligen i programmet att man ska ta hänsyn till
de mest utsatta och till barn och ungdomars tillgång till vård. Jag tänker även
på kassörskan på Kantarellen. Den stora grupp som jobbar i låglöneyrken ska
också har råd att kunna gå till läkare.
Risk- och missbruk är ett område som måste jobbas vidare med på många
sätt. Det är minsann förebyggande arbete om något. Om man lyckas förhindra att missbruk uppstår är det en stor mänsklig men också samhällsekonomisk vinst. Det här gäller allt från alkohol, droger, spel, tobak, doping och
så vidare. Det finns många områden där man kan hamna in i missbruk idag.
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Det är förödande inte bara för den som drabbas utan även för omgivningen,
som brukar kallas tredje part.
Något som den förra regeringen fick till stånd var projektet Ansvarsfull alkoholservering, ett samarbete mellan krogarna, polisen, ÅMHM och landskapsregeringen. Många utbildningar har hållits för serveringspersonal, taxichaffisar, poliser, dörrvakter och andra som i sitt arbete möter berusade och
påverkade människor. Regelbundna möten har hållits mellan de olika aktörerna och genom konstruktiva diskussioner finns idag en större förståelse för
varandras arbete och varför vi ska ha ordning och reda på krogen men också
på gator och torg efter stängningsdags. Jag är beredd att hävda att projektet
ansvarsfull alkoholservering har lett till mindre misshandel och bus på stan.
Enligt polisen så innebär en enda misshandel flera dagars arbete. Kan man
förhindra det så är det bra för alla. Jag hoppas alltså att regeringen fortsätter
detta arbete i någon form under de kommande fyra åren.
Det är också bra att tillgänglighetsprogrammet revideras. Det är glädjande
att fokus nu läggs på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning, och här tycker jag att landskapsregeringen kunde vara mycket bättre på
att anställa personer med särskilda behov. Det åländska näringslivet har en
helt annan inställning och där är det inte alls lika svårt att få praktikplatser
eller riktiga jobb.
Det familjepolitiska programmet ska genomföras stegvis, det är jag också
mycket stolt och glad över. Den parlamentariska arbetsgrupp som tog fram
programmet var eniga om prioriteringarna. Det ska vara möjligt att förena
familjeliv med arbetsliv, barnet ska ha rätt till båda föräldrarna – vi måste
jobba mer med jämställt föräldraskap och särskilt få papporna mer aktiva
från det att barnen är riktigt små. Vi måste ge både generella och riktade stöd
till barnfamiljer, samt se till att resursfördelningen görs för att säkerställa en
både generell välfärd och möjliggöra riktade insatser.
En viktig fråga är den så kallade barnfattigdomen eller dvs. föräldrar med
låga inkomster. I programmet säger vi att man bör se över tillämpningsanvisningarna för förebyggande och kompletterande utkomststöd så att det ska
ha ett aktivt barnperspektiv med målet att stötta barnet och dess utveckling.
Gör det!
Ett hållbart Åland börjar och slutar med att människorna mår bra, känner
livskvalitet och trivs med livet och tillvaron. Det är människorna på Åland,
humankapitalet, som är vår viktigaste resurs. Att investera i människor är det
de viktigaste som ett samhälle kan göra. Alla ska med!
Ett stort lycka till åt regeringen med ert viktiga arbete för hela Ålands
bästa. Tack.
Ltl Veronica Thörnroos, replik

Talman! För ett engagerat anförande. Ltl Carina Aaltonen påtalade själv
att ordet hållbarhet skrivs 58 gånger i regeringsprogrammet. Till saken
hör att det hjälps ju inte fast det skulle skrivas 258 gånger, om man inte
genomför det.
Jag har ett konkret exempel kopplat till näringslivet. Jag talar om ytterskärgården där vår lagstiftning idag är sådana att det inte möjliggör
en utveckling av vissa delar av näringslivet. Jag tänker speciellt på fiskodlingarna. I det här fallet tvingas eller lockas fiskodlingarna över till
den finska sidan där man erbjuds etableringsmöjligheter, stöd och råd-
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givning. Fiskodlingarna tas aktivt emot. Tycker ltl Carina Aaltonen att
det är hållbart om man tänker både ekonomiskt, miljömässigt och socialt? Man dränerar en åländsk kommun för att vår lagstiftning, som ledamoten för övrigt har varit ansvarig för när det gäller vattenlagstiftningen, omöjliggör näringslivets utveckling i skärgården.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Jag kan med glädje se hur den så kallade stopp paragrafen i
den åländska vattenlagen, som för övrigt centern var med och tog fram
på 90-talet, också har lett till någonting helt annat; nämligen en fiskfabrik på land. Jag tror att fiskfabriken kommer att ha stora möjligheter
framöver. Det ska bli väldigt spännande att följa den utvecklingen. Detta
visar att saker och ting som man kanske inte kan fortsätta med längre,
för att de inte är bra för miljön, kan få andra lösningar.
Jag tror att vi också ska se långsiktigt på det här. Kortsiktigt kanske
det skulle kunna vara fint att utöka fiskodlingarna på Åland, men vilka
konsekvenser får det för Östersjön och de kommande generationerna?
Jag tror att vi verkligen behöver utbildning i hållbarhet och lära oss se
helheten.
Ltl Veronica Thörnroos, replik

Det är sant att centern hade näringsministerposten någon gång på 1990talet. Men de fyra senaste åren så är det ju ltl Carina Aaltonen som har
innehaft möjligheten att påverka vattenlagstiftningen. Man kan inte riktigt skylla allt på centern, vad de har gjort och vad de inte har gjort.
Jag noterade nu att i det hållbarhetstänk, som presenterades här, där
ingår inte möjligheter för skärgården att utvecklas. Det är tydligen på
det viset, vilket jag har varit rädd för, att det är miljöaspekten som väger
tyngst. Vad ekonomin anbelangar och vad det betyder socialt verkar
vara av underliggande betydelse. Jag är den första att beklaga det.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Under min ledning har ett arbete med revideringen av vattenlagen påbörjats.
Det är synd att ltl Veronica Thörnroos missade alla de utbildningar
som den förra landskapsregeringen hade i hållbar utveckling, för då
kanske hon också hade haft en större förståelse att man inte bara kan
plocka ut vissa områden; det ekonomiska eller det sociala. Man måste
ha ett helhetstänkande och ta de här delarna tillsammans.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Bert Häggblom, replik

Tack, fru talman! Jag vill fråga om ÅHS. Kan man utläsa i regeringsprogrammet att det blir effektivare för enskilda medborgare om man vill
besöka hälsocentralen? När man bor på södra Åland, kan man besöka
Godby hälsocentral och när man på norra Åland, kan man besöka hälsocentralen i Mariehamn? Idag är det omöjligt för våra medborgare. Man
ska köra kors och tvärs. Om man jobbar i stan och bor på norra Åland då
måste man fara tillbaka till Godby. Om man bor på södra Åland och jobbar på norra Åland så måste man åka till stan om man ska besöka hälso449

centralen. Är det ett sådant system ett effektivt handlande från landskapsregeringen? När ska det bli en ändring på det? Det har inte hänt
någonting i de tidigare regeringarna.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Jag tror att det här är en fråga som är på väldigt hög detaljerad nivå. Det står mycket klart och tydligt i regeringsprogrammet att
hälso- och sjukvården på Åland ska garantera en god tillgänglighet. Jag
tror att det här är något som den nya hälsoministern får titta vidare på,
tillsammans med styrelsen och ledningen för ÅHS, så att man kan leva
upp till tillgänglighetsbegreppet.
Ltl Bert Häggblom, replik

Det här är sådant som berör medborgarna. Skyll inte på att det är för detaljrikt! Ni vill ju sammanslå kommunerna och då måste ju medborgarna veta hur det blir i framtiden. Måste man åka kors och tvärs på Åland
fast det är samma organisation? Det accepteras inte att man får utnyttja
den servicen överallt.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Man ska komma ihåg att vi på Åland har en väldigt god tillgänglighet till hälso- och sjukvård. Man får ofta komma väldigt snabbt
till läkare. Många som flyttar till Åland säger att vi vet inte riktigt hur
bra vi har det om man jämför med hur man får sitta och vänta i långa,
långa köer, tiotals timmar, på akutmottagningar t.ex. i Stockholmsregionen. Jag tror faktiskt att vi ändå måste sätta det här i relation till att vi
har en bra tillgänglighet. Man får faktisk komma ganska snabbt till läkare idag. Vi har inte alldeles för långa köer, i alla fall inte till de flesta
avdelningarna på ÅHS.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vtm Britt Lundberg

Fru talman! Jag ska inledningsvis uppehålla mig vid hållbar tillväxt som är
ett populärt uttryck i regeringens handlingsprogram.
För att uppnå en hållbar ekonomi vill regeringen att tillväxt sker inom ramen för ett medvetet helhetstänkande kring kompetensförsörjning, samhällsplanering och kunskap om hållbarhet i affärsutveckling. För att uppnå
detta krävs en utvecklad digitalisering för att öppna fler möjligheter till kontakter och handelsförbindelser med omvärlden. Gott så.
Samtidigt säger regeringen att den också ska se över uttagsnivåerna i landskapets bolag. Uttagen ska användas för tillväxt och utveckling. Goda villkor
för företag och företagande skapar tillväxt och flera jobb, vilket i sin tur säkrar den generella välfärden. En gemensam kraftsamling för tillväxt görs tillsammans med näringslivets och arbetsmarknadens parter i syfte att skapa
nya arbetsplatser, fler företag med fokus på tillväxtbranscher.
Från de som jobbar med hållbar utveckling så framförs ofta kritik mot fenomenet tillväxt. Detta eftersom tillväxt i produktion och som följd av det,
ökad konsumtion kräver mer och mer naturresurser. Kritikerna menar att
detta, tillsammans med en växande befolkning, inte kan vara resurs- och miljömässigt hållbart. De som framhåller hållbarhetsperspektivet brukar istället
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framhålla nolltillväxt som det acceptabla. Här finns ett vägval so regeringen
behöver göra till tilläggsbudgeten.
Fru talman! Vad är det som mäter om ett samhälle är framgångsrikt? Är
det bruttonationalprodukten som ger sanningen? Är det om budgeten är i balans? Är det något annat? Hur mäter man välfärden?
1968 sade presidentkandidaten Robert F Kennedy i USA att ekonomisk
tillväxt mäter allt utom sådant som gör livet värt att leva. Kanske vi borde
mäta sysselsättning, skuldfrihet, befolkningsutveckling, antalet sjukskrivna,
inkomstnivå, jämställdhet, delaktighet, medellivslängd, demokrati, trygghet,
hushållens sparande. Det vore oerhört intressant att ta fram nycklar som tillsammans skulle mäta hur vårt samhälle mår för att kunna avgöra i vilken
riktning vi för vårt samhälle.
I vilken riktning bedömer vi att mätningen kommer att gå med det föreliggande handlingsprogrammet? Det kan vi ge ett säkrare svar på i mars då förhoppningsvis en tydligare tilläggsbudget har valt väg i många av de frågor
som i programmet har lämnats öppna.
Men generellt andas programmet en ökad centralisering, en koncentration
av makten och ett längre avstånd mellan människan och besluten.
Förenklar vi så tror jag att vi människor behöver tre saker. För det första;
att bli sedda, att vara en del av samhället som räknas och som är delaktig. För
det andra; att få en meningsfull uppgift, ett jobb och därmed ha drägliga inkomster så att man klarar sig och känner viss frihet. Och för det tredje; att få
göra lite skillnad, det kan vara genom att dela med sig av sin kärlek och sina
känslor lika väl som att hjälpa andra eller miljön.
Hur kan vi bidra till att få fler att känna sig sedda och inkluderade? Hur
ska vi arbeta för att få fler att känna samhörighet och för att känna ansvar
inte bara för sig själv utan också för sin omgivning? Jag tror det är viktigt att
ha en känsla av sammanhang. Barn får inte en känsla av att livet är hanterligt, begripligt och meningsfullt om det inte finns vuxna som hjälper dem att
göra vardagen sammanhängande.
Barn behöver andra vuxna när deras föräldrar inte förmår bära sitt föräldraansvar. Barn behöver veta att det finns ett nätverk av medmänskor runt
dem som ingriper då arbetslöshet, sjukdom, missbruk, skilsmässor, ekonomiska trångmål och andra påfrestningar belastar deras föräldrar.
Barn behöver naturligtvis veta att det finns andra vuxna att lita på också en
alldeles vanlig vardag då Anna missade bussen och behövde skjuts till skolan
eller då Evert hade samlat allt sitt mod för att berätta att någon i klassen utsätts för mobbning.
Ett välbekant afrikanskt ordspråk lyder ”Det krävs en hel by för att uppfostra ett barn”. Jag tror på ett samhälle som består av välfungerande – låt
oss kalla dem byar, där vi finns till för varandra och också känner ett engagemang för varandra. Ingen ska behöva dö bortglömd i en anonym tillvaro.
Det ska finnas talkoanda som gör det extra som inte samhället räcker till för.
Vi sköter om varandra. Vi ser varandra. Det behöver inte vara en by på landet
– det kan mycket väl vara ett kvarter i en stad. Vi borde skapa den globala
byn. Ska vi ha storskaliga lösningar så behöver de bygga på små enheter som
fungerar.
I större enheter har vi utmaningar med ansvarsfrågan. Inom landskapet
har vi exempelvis ÅHS som omsluter en budget på 89 miljoner men upptar
endast en tredjedels sida i handlingsprogrammet. Vi har fått veta att ÅHS
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kommer att få se om sin kostym. Det är sant att kostnaderna har ökat på
ÅHS. Men det finns ingen kolumn som visar hur mycket man inte behöver
lägga ut tack vare förebyggande åtgärder som vidtagits. De senaste åtminstone fem åren har inte ett enda fall av sjunkande blodsocker kommit in
med ambulans eller lagts in på bäddavdelning tack vare att medicinska polikliniken satsat och utvecklat verksamheten för åländska diabetiker och satsat
på finare mätinstrument.
På samma sätt kommer inga akutfall in med besvär av sin astma. Satsningarna på sömnapné och snarkning förebygger stroke. Idag kan urologipatienterna skötas på ÅHS annars skulle de skickas till Åbo, lika som de patienter som får en pacemaker in transplanterad.
ÅHS är oerhört komplext och så gott som varje del av enheten hänger ihop
med en annan. Mycket är logistik idag inom sjukvården. Tar vi en operation
som exempel så av hela vårdkedjan som patienten genomgår så är den där läkaren opererar ungefär 5 procent. Resten är förberedelser, instrumentskötsel
och eftervård. Opererar man ska det finnas plats på bäddavdelningen och utrymme hos fysioterapin för att ge rehabilitering.
Finns det tankar inom landskapsregeringen hur man kunde sköta våra externa enheter och hur ansvarsfrågan ska hanteras? Den som minskar på anslagen borde också rimligen vara med och ta ansvar för vilka följderna blir.
På liknande sätt har vi ÅMHM som omsluter 16 miljoner euro, hur avser
man ansvara för de inbesparingarna som ska göras där? Hur ska man hantera
Ålands gymnasium, Högskolan på Åland osv?
En liknande frågeställning uppkommer naturligt om ambitionerna att öka
uttagen ur våra bolag. Det finns ett samband mellan motivationen för att
driva ett företag mot framgångar och få vinster ur satsningarna. Nämligen att
kunna använda dessa vinster för ytterligare utveckling. Tas den moroten bort
finns förstås en överhängande risk att motivationen minskar vilket i sin tur
påverkar intäkterna. Om det ryms inom vad vi benämner hållbar utveckling
kan man fundera på.
Det känns bra att ge vägkost inför regeringens kommande arbete med tillläggsbudgeten, särskilt med tanke på att regeringens ambition inte bara är att
få kvalificerad majoritet utan jobba för att lagtinget ska vara överens helt och
hållet i stora frågor.
Fru talman! Regeringen vill utreda möjligheten att instifta en lag mot
mobbing och har tagit modell från Sverige. I Sverige använder man brottsbalken. Du kan motivera att mobbing som en brottshandling som kan leda till
åtal enligt brottsbalken. Om mobbing polisanmäls så kan det rubriceras som
misshandel, olaga hot, olaga tvång eller ärekränkning och leda till åtal. Så vill
Ålands regering gå samma väg så behöver självstyrelselagen först ses över.
Jag har ytterligare två saker. Igår fattades totalt nio beslut i landskapsregeringen. I regeringsprogrammet står att barnkonsekvensanalys ska användas i
beslutsfattandet. Barnkonsekvensanalyser fanns inte med i de här besluten
ännu. Det skulle vara intressant att veta när man tar med analysen och vilken
ambition landskapsregeringen kommer att ha med den barnkonsekvensanalys som har fått ett ganska stort utrymme i den här diskussionen. Det finns
skäl att tala om tidpunkten. Är det från 1 december, från 1 januari eller när
ska samtliga beslut ha genomgått en barnkonsekvensanalys? Då vet vi vad vi
kan vänta oss och så att kritiken bli rimlig.
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Fru talman! Det finns ett motstånd mot en äldreomsorgslag i vårt samhälle. Äldre går inte att sätta in i ett fack. De är inte en grupp utan alla äldre
är individer - människor. En del är friska andra sjuka precis som alla andra
människor. Ett problem som däremot borde få fokus omedelbart är de psykiskt sjuka som är över 70 år. Var hör de hemma inom vården? Ingenstans
idag! Det är akut, riktigt akut!
Fru talman! Centergruppen kommer att rösta emot handlingsprogrammet.
Det finns frågor i programmet som vi inte kan stöda och dessutom på tok för
många frågor som vi inte har fått svar på och därför inte fått klarhet i hur regeringen egentligen ställer sig. Vi ser fram emot tilläggsbudgeten och hoppas
att vägvalen är gjorda då. Tack, fru talman.
Ltl Carina Aaltonen, replik

Tack, fru talman! Vtm Lundberg tar upp viktiga frågor som rör hållbarhet, tillväxt och framförallt hur människor ska bli sedda, känna sig behövda, ha uppgifter och göra skillnad. Hon pratade väldigt mycket om
talkoandan. Den andan vill jag gärna vara med och utveckla i vårt samhälle.
Om det här anförandet är ett försvar för att behålla kommunstrukturen då är inte jag med. Jag tycker att vi gott kan ha flera byalag, mera
kvarterssamverkan och mera sådant, men färre administrativa kommunala enheter. Jag ser ingen motsättning i detta. Hur ser centerns förslag
ut när det gäller att utveckla byaandan och stärka talkoarbetet ute i bygderna?
Vtm Britt Lundberg, replik

Det viktiga är att man lägger kanske de största ansträngningarna på just
de här frågorna. Ltl Annette Holmberg-Jansson lyfte förtjänstfullt fram
kvinnorna här, att vi faktiskt är så nära varandra så att vi känner
varandra och våga ingripa när vi ser kvinnor som far illa. Vi ser varandra
och vi ser när någon är för sjuk för att söka sig till vården. Man kan
hjälpa någon granne eller någon annan att få vardagen att gå ihop.
Jag skulle vilja att man lägger den största ambitionen på den här delen, att sätta människan först, istället för att titta på antalet kommunkanslier. En väldigt stor del av utredningsarbetet borde gå på djupet
med detta. Man borde undersöka och se med ett öppet sinne hur det har
gått där man har gjort något osv. utan att vara så prestigefylld och fundera på de här gränserna så mycket.
Vår vägkost är att faktiskt sätta människan först!
Ltl Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Men det här resonemanget skulle vi då kanske behöva 50
nya kommuner för att verkligen lära känna våra grannar och få det här
kontaktnätet. Dagens kommuner klarar ju inte av det. Jag tror att vi
måste jobba med helt andra metoder. Att minska en del kommungränser tror jag inte har någonting med den här frågan att göra.
Vtm Britt Lundberg, replik

Fru talman! Det är precis det som jag tycker. Jag har väldigt svårt att gå
igång på antal kommuner, antal kommunkanslier och var besluten ska
fattas. Viktigast borde vara att titta på hur vi får behålla det allra bästa
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samhället. Man behöver inte konstatera att man för den sakens skull behöver ha flera fullmäktigen för att människor ska komma nära varandra.
Nu har regeringen lovat att alla skolor kommer att vara kvar, alla daghem kommer att vara kvar och alla äldreboenden kommer att vara kvar,
så det är ett väldigt viktigt besked som vi redan har fått. Det är en utgångspunkt.
Vad är viktigast för människan? Vad har hänt där man från ovan har
beslutat om någonting? Vad har hänt med de här frågorna? Titta förutsättningslöst på detta! Tala om för oss vad ni kommer fram till era utredningar och sedan diskuterar vi vidare.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

Tack, talman! Vtm Lundberg sade i sitt anförande att många i samhället
inte vill ha en äldreomsorgslag för att alla är olika individer. Vad baserar
vtm Lundberg detta på? Är det inte så nu att när vi nu kommer att föra
in vårdtyngdsmätning så kommer vi att eliminera en massa problem
med att många gamla hamnar på fel plats i vårdkedjan? Är det inte bra
att vi verkligen ser till nu att det här görs en gång för alla?
Vtm Britt Lundberg, replik

Fru talman! En äldreomsorgslag och att man inför en vårdtyngdsmätning ser jag som två ganska separata saker. Vårdtyngdsmätningen kan
man införa i verksamheten och det skulle särskilt behövas inom specialomsorgen för där är det väldigt svårt att mäta och jämföra hur mycket
belastning en enskild person behöver.
Begreppet äldre och att sätta alla äldre under en lagstiftning och tala
om var gränsen går för vad man har rätt till och vad man inte har rätt
till, det är ingen bra idé, den vägkosten har vi åtminstone fått med oss.
Det är ingen bra idé att ha en generell äldreomsorgslag. Jag är säker på
att moderaterna också har gjort studiebesök till flera olika instanser som
jobbar med äldreomsorgsfrågor.
Vi är förstås intresserade av att få reda på vad målsättningen är med
en äldreomsorgslag, tidtabellen för den och vad man har tänkt. Det står
ingenstans vad man vill uppnå med en äldreomsorgslag. Jag hoppas att
det kommer med mätbara mål i tilläggsbudgeten, då är det mycket lättare att ta ställning till om det är någonting som man tycker att är bra eller inte.
Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

Tack, talman! Jag har, i motsats till vtm Britt Lundberg, en uppfattning
som är precis tvärtom. Det skriks efter en äldreomsorgslag så att man
ska veta vad som är rätt och vad man har rätt till.
Vtm Britt Lundberg nämner den psykiska vården för de som är över
70 år. Jag tror faktiskt att vi behöver sätta in insatser där och titta mycket på den psykiska vården. Det finns många idag som inte riktigt hör
hemma någonstans. Jag anser att det är förkastligt att sätta en person
som är 45-50 år på ett äldreboende. Det är inte mänskligt och det hand-
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lar inte bara om de som är psykiskt sjuka. Många under 65 år hör idag
inte hemma någonstans.
Vtm Britt Lundberg, replik

Fru talman! Ltl Holmberg-Jansson kommer att få räkna med ett starkt
stöd från vår sida när de här skrivningarna och målsättningarna tydligt
finns med tilläggsbudgeten. Det är oerhört viktiga frågor som nästan så
fort som möjligt behöver bli åtgärdade, särskilt dessa äldre sjuttioåringar. Det har jag inte vetat om, jag fick veta det kanske bara för en månad
sedan att de faktiskt inte hör hemma någonstans. Jag tycker att det är
hemskt att vi har en hel grupp av människor på Åland som ingenstans
hör hemma. Vi kanske har flera grupper bara vi lyfter upp dem. Just
därför är närvaron i samhället så viktig så att man hinner plocka upp
och fånga upp där det finns brister.
Överhuvudtaget, nolltoleransen mot självmord och våld har ju börjat
redan och den är också väldigt, väldigt viktig och då kan vi inte ha människor med psykos att vänta i 3-4 veckor före man får komma till behandling. Där behövs också nu snabbt åtgärder.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Det fanns viss bra färdkost för den här regeringen att
ta med sig från vtm Lundbergs anförande.
Var står center när det gäller kriminalisering av mobbingen? Vtm
Lundberg tog upp vad landskapsregeringen bör tänka på om vi går vidare angående kriminalisering. Var står centern i den frågan? Kan jag få
ett förtydligande för jag missade när vtm Lundberg sade var centern
står.
Vtm Britt Lundberg, replik

Fru talman! Jag kan upplysa ltl Winé att det står i handlingsprogrammet
att man vill utreda möjligheterna att skapa en lag mot mobbing. I debatten har det hänvisats till Sverige och att det finns en mobbinglag i Sverige, vilket förstås väckte intresse. Om man tittar på hur lagstiftningen
ser ut i Sverige så är det brottsbalken som möjliggör att man kan polisanmäla och väcka åtal mot någonting. Man kan hävda att ett mobbingfall är misshandel, ärekränkning eller något liknande. Vi i den åländska
självstyrelsen har inte kompetens för det som motsvarar brottsbalken.
Vill vi ha en lag om motsvarande den som finns i Sverige så måste vi
börja med att ändra självstyrelselagen. Det var detta som jag sade. Frågan är om det inte skulle vara viktigare att lägga resurserna på att var
och en aktivt börjar arbeta mot mobbing och att se till att det finns kunskap ute i samhället för att motverka mobbing på alla fronter. Jag tror
att det kanske är effektivare än att ta över den här delen i självstyrelsen i
första skedet.
Talmannen
Tiden är ute!
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Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Då vet jag att ni inte är för den delen. Jag vet att det
finns med i regeringsprogrammet, det har jag själv varit med och sett.
Jag har mina funderingar på vad som är bäst och hur arbetet blir mest
effektivt.
Vtm Lundberg nämnde att det behövs mera kunskap och mer agerande inom skolorna. Jag upplever att de försöker. KIVA-programmet
finns och det får man tycka vad man vill om. Jag tycker att skolorna har
kunskaperna redan, men man kan fundera på hur man ska jobba med
programmet i skolorna och verkligen våga ta tag i mobbingen. Känns det
som om man har de rätta redskap idag? Kunskapen finns. Jag funderar
på om vi har verktygen? Jag är själv lite fundersam om vi har de rätta
verktygen att verkligen ta itu med detta? Lagen kan vara en möjlighet,
men där förstår jag att centern inte är med då.
Talmannen
Tiden är ute!
Vtm Britt Lundberg, replik

Fru talman! Jag skulle gärna höra i ett anförande hur ltl Winé har tänkt
genomföra den här lagstiftningen. Finns det möjlighet att stifta en egen
lagstiftning mot mobbing på Åland så är vi säkert med.
När det gäller arbetet med mobbingfrågor så på alla nivåer så länge
det finns någon i vårt samhälle som upplever att de känner sig mobbade
så är det ett misslyckande. Vi har alla ett arbete att göra där. Ingen
människa ska börja känna sig mobbad. Gör man det så har vi inte heller
klarat av nolltoleransen mot våld och mot självmord som kan bli den yttersta konsekvensen av mobbing. Detta arbete är otroligt viktigt och
måste absolut ha en enorm prioritet. Till den delen det fortfarande finns
mobbing efter de program man har haft så tror jag att man får konstatera att man behöver mera, kanske göra på ett annat sätt eller prova nya
former.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Stephan Toivonen

Fru talman! Fru lantråd är ute i korridoren tror jag. Fru minister Fellman är
tyvärr i sjuksängen har jag förstått.
Ärade ledamöter. Det är dags att fortsätta mitt anförande. Det går långsamt fram, det är många som vill tala. Ni andra partier håller gruppanföranden och individuella anföranden. Jag har istället ett längre anförande som jag
delar in i tre delar, så ni förstår mitt upplägg.
I den första delen ställde jag några frågor, men jag fick inte svar, utan mest
repliker på saker som jag inte tog upp, så därför upprepar jag de frågorna.
För det första noterade jag att ordet ”hållbarhet” fanns 57 gånger i regeringsprogrammet, men idag framkom att ordet nämns 58 gånger.
Sipilä-regeringen talade hela tiden om ”konkurrenskraft” eller kostnadsnivå. Det ordet hittade jag överhuvudtaget inte. Då upprepar jag min fråga:
Varför talar regeringen överhuvudtaget inte om den saken?
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Det andra var att ni var också positivt inställd till projektet lika lön för likvärdigt arbete. Jag frågade vad det kommer att kosta och jag upprepar frågan; vad kommer det att kosta? Det finns olika vägar att nå dit, antingen att
höja de löner som anses vara för låga, sänka de löner som är för höga eller
någonting där mittemellan. Jag undrar vilken väg regeringen har tänkt gå
där?
Fru talman! Ett område som intresserar Åländsk demokrati mer än många
andra avsnitt är begreppet hållbar demokrati. Det talas om jämlikhet och
trygghet, bland annat i enlighet med Istanbulkonventionen. En underrubrik
till hållbar demokrati är integration och flyktingmottagande. Enligt den första
punkten där så ska det integrationspolitiska programmet revideras, vilket vi
tycker att är väldigt bra. Jag har framför det i debatten redan tidigare att även
om programmet är väldigt nytt så borde det förändras eftersom vi har sett på
annat håll vad som har hänt. Jag har någonstans karikerat skrivit att det
borde vara 53 gånger bättre, så vi ställer oss mycket positiva till den saken.
Optimist som jag är så tror jag att ni kanske har lyssnat eller så har ni lyssnat
på någonting annat. Det må vara hur det är.
I den andra punkten betonar regeringen betydelsen av en lyckad integration, vilket också har talats om här tidigare. Detta är väl kanske något som alla
kan ställa upp på. Åländsk Demokrati har ingenting emot en lyckad integration.
Vi har vi talat om invandring, jag kanske kan påpeka att det är lättare med
integrationen när vi talar om arbetskraftsinvandring än om flyktinginvandring. Samma sak när det gäller invandring från Sverige. Vi inom Ålands Demokrati får varje vecka förfrågningar från folk från Sverige som vill flytta bort
från Sverige och som vi skämtsamt kallar för flyktingar men självklart är de
inte flyktingar. De är väldigt lätt att integrera, de kan språket, de har utbildning och många pendlar redan har jag förstått.
Regeringen talar om flyktingsituationen som både är en flykting- och migrantsituation och att Åland ska ta sitt ansvar, ”globala ansvar som Åland
måste ta”. Det kan göras på många olika sätt.
Häromveckan försökte jag även få till stånd ett donationsavdrag för gåvor
till flyktingorganisationer. Det är ett sätt.
Så långt är de flesta överens. Det här regeringsprogrammet är ju på ett
ganska allmänt plan när det gäller att ta vår del av ansvaret. Jag ser inget
större problem.
Fru talman! I helgen när jag var på ett café på väg till arbetsrummet så
bläddrade jag i Husis. Jag hittade en sida med korta notiser där två våldsbrott
nämndes. En man hade dömts för våldtäkt av sin före detta flickvän. Han
hade också blivit dömd för frihetsberövande och för att han till sist även hade
dödat henne. Han brände henne helt enkelt levande. Ett av de mest grymma
mord i Finland på länge. Hans namn minns jag faktiskt inte, men jag läste tidigare någonstans att han var från Afghanistan.
Den andra notisen berörde en man som häktats som misstänkt för en våldtäkt. Nationalitet framkom inte, men någonstans läste jag att det var från ett
så kallat högriskland. Våldtäkten skedde i Kempele som ni kanske har läst
om. Kempele är den ort som statsminister Sipilä kommer ifrån. Där finns ett
asylboende som öppnade lite efter det att vi öppnade lagtinget här i höst.
Senaste vecka hade regeringen i Helsingfors krismöte. Man ville snabbt ta
reda på hur många våldtäkter det hade skett i närheten av asylboendet. Jag
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läste en notis om att man ville se till att alla asylboenden skulle vara högst 20
kilometer från en polisstation. Det har hänt väldigt mycket på väldigt kort tid
i Finland.
Det tyder på att de rykten som jag hörde, faktiskt samma kväll redan,
kanske stämmer, att offret i Kempele är en mycket nära släkting till Sipilä.
Det spelar ingen roll men mycket har hänt.
Jag tror att vi är uppenbart överens om att vi behöver ett mycket bättre integrationsprogram så att integrationen fungerar och fungerar väldigt snabbt.
Jag noterar att den tillträdande regeringen på Åland har en mycket stor
fördel i dagens situation. De har facit över utvecklingen i Sverige och den kan
se de snabba förändringarna i Finland.
Häromdagen läste jag att Sverige nu förväntas betala 700 miljoner kronor
till flyktinglägren i Turkiet, vilket bara för någon månad sedan kallades för ett
rasistiskt förslag att hjälpa flyktingar närmare deras hem. Det kanske blir politik i Sverige om några dagar.
Vinden har nog svängt i de här frågorna. Ni kan göra en grimas om ni vill,
men jag tror inte att det är någon risk för att vinden svänger tillbaka.
Jag hoppas att allt detta avspeglar sig i vår regerings konkreta handlande
på detta område i framtiden. Tack, för ordet.
Minister Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag ska fatta mig ganska kort. De våldsbrott som här nämndes är avskyvärda och ska på allt sätt beivras. Vi får hoppas att förövarna
får de rättsvårdande myndigheterna efter sig så att de får sitt straff så
småningom.
För att inte jag här i talarstolen i framtiden ska hamna i den situationen att jag måste peka ut ltl Toivonen som någon som ser på olika befolkningsgrupper på olika sätt så ber jag att ltl Toivonen tar för vana att
ur talarstolen räkna upp alla våldsbrott som begås i det här landet av
alla personer oberoende av vilken befolkningsgrupp de tillhör.
Ltl Stephan Toivonen, replik

Fru talman! Vi har ju begränsningar i hur lång tid vi får tala så att jag
tror att det är ganska omöjligt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Johan Ehn, replik

Fru talman! Att vara emot våld och grov brottslighet kan alla här i salen
skriva under på när som helst.
Om vi tittar på antalet mord som har begåtts i Sverige under fjolåret
så är det ungefär 0,7 per 100 000 invånare. I Finland är motsvarande
siffra 1,6 per 100 000 invånare. Jag har i diskussionen uppfattat tidigare
att Åländsk Demokrati anser att Sverige har misslyckats väldigt långt
med integrationen. Nu kopplade ledamoten våldsbrotten också till integration. Hur ser ltl Toivonen på den här typen av siffror? Finland har
mer än dubbelt så mycket morddömda personer än vad Sverige har.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Tony Wikström, replik

Tack, fru talman! Vi känner igen retoriken från ltl Toivonens valrörelse.
Jag är lite nyfiken på om han håller kvar vid åsikten att det är skillnad
på var man kommer ifrån och vad man är benägen att göra med sina liv?
Ltl Stephan Toivonen, replik

Fru talman! Jag uppfattade inte frågan.
Ltl Tony Wikström, replik

Jag får be om ursäkt om jag var otydlig. Det har talats om människor
från högriskländer och att vissa fysiska attribut som färg på hår, ögon
och hud skulle ha någonting att göra med om man är farlig eller inte.
Jag är lite nyfiken på hur ltl Toivonen ser på det.
Ltl Stephan Toivonen, replik

Fru talman! Det är nog ett missförstånd. Jag har nog aldrig någonsin
sagt att färg på hår och ögon har någonting med det att göra. Hud har
jag överhuvudtaget aldrig nämnt någonstans, det har ingenting med det
att göra.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Igge Holmberg, replik

Tack, fru talman! Jag tror att det är första gången som jag får ge replik
på ett anförande som innehåller rykten där någonting har hörts från någonstans.
Jag vill börja med att förklara för ltl Toivonen att i Finland är det 1 av
1 000 misstänkta våldtäktsfall som begås av asylsökande, de andra 999
fallen begås av helt vanliga finska män.
Ltl Toivonen talar om hur vi ska hjälpa människor på plats. I förrgår
drunknade sex barn under fem år på Medelhavet när de försökte komma
till Europa. Vad är Åländsk Demokratis lösning för att hjälpa människor
som redan är på väg?
Ltl Stephan Toivonen, replik

Fru talman! Jag tror inte att vi här kan göra någonting åt det, tyvärr.
Ltl Igge Holmberg, replik

Ändrar ltl Toivonens inställning till asylsökande när det gäller det faktum att de flesta våldtäktsmål i Finland inte har någonting att göra med
asylsökande överhuvudtaget?
Ltl Stephan Toivonen, replik

Fru talman! Det var avslutningen av repliken som jag syftade på, inte
början dvs. barnen som nämndes.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Roger Eriksson, replik

Talman! Ledamoten räknade upp en massa händelser som man kan ta
del av i massmedia, våldtäkter och andra saker som har kommit fram.
Jag finner att uppräkningen som ledamoten gör i sammanhanget inne459

håller en människosyn som jag inte kan omfatta. Våld och brott ska förstås beivras och fördömas, men att man sätter detta i samband med en
integrationsdebatt som vi har här i samband med regeringsprogrammet
tycker jag att är förkastligt.
Tänk på det faktum att Finland nu ska ta mot cirka 30 000 invandrare, asylsökanden och på Åland bor det 29 000 invånare. Jag vågar
nästan påstå att brottsligheterna som pågår här är mer än väl det som
dessa 30 000 invandrare eventuellt har gjort sig skyldiga till. Jag tycker
att den här jämförelsen är osmaklig.
Ltl Stephan Toivonen, replik

Jag vill bara exemplifiera det som jag av en händelse råkade se i en enda
tidning.
Ltl Roger Eriksson, replik

Det var just exemplifierandet som jag tyckte att var osmakligt, att peka
ut en hel grupp bara för att vissa har gjort sig skyldiga till i och för sig
väldigt beklagliga brott. Faktum kvarstår, de flesta, kanske nästan alla,
är inte på det viset som Toivonen i alla fall indirekt försökte göra gällande.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Harry Jansson

Talman! Ärade kolleger, i debattens slutskede, efter drygt nio timmars debatt,
ska även jag också passa på att säga några ord om regeringsprogrammet.
Naturligtvis innehåller programmet en hel del lovvärt och jag kommer att
beröra lite kort det som jag tycker att är extra viktigt.
Det är sannerligen en utmaning att författa ett regeringsprogram som ska
vara hållbart i fyra år framöver, oavsett om man i vissa delar inspireras av
andra ideologisk närstående eller inte.
Begreppet hållbarhet är ett centralt tema i regeringsprogrammet. Jag ska
beröra några av de punkter som jag tycker att är mindre lyckade med tanke
på regeringens Sjögrens ambitioner.
Jag vill börja med det som högst troligen väntar oss under de kommande
fyra åren. Det finns forskare och andra som påstår att vi redan befinner oss i
det som kan benämnas för omställningens tid, en tid som efter hand kommer
att karaktäriseras av en ständigt växande kamp om resurser, i första hand
vatten men även olika former av råvaror.
Det är talande exempel när vi nästan varje vecka nu kan ta del om besked
om att tågen på svenska sidan stannar med jämna mellanrum och det beror
på en så enkel sak att man har rensat rälserna på allt koppar. Då förstår vi
nog att vi har knapphetens och girighetens tidevarv runt hörnet.
Även vi på Åland kommer förstås att påverkas i högsta grad av det som
sker i världen. Vi kan alla bara hoppas att det stora klimatmötet i Paris blir
framgångsrikt. Jorden har inte råd med ännu ett misslyckat resultat. Vi människor har definitivt inte råd med misslyckanden.
Inom centern välkomnar vi sannerligen regeringsprogrammets tydliga besked om att vi ålänningar ska minska vårt beroende av fossila bränslen. Den
här frågan är så pass viktig så att jag nu under eftermiddagen, när jag läst yt-
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terligare lite om klimathotet, vill drista mig till att lantrådet Sjögren ska överväga att tillsätta en parlamentarisk grupp. Den parlamentariska gruppen,
uppbackade av sakkunniga naturligtvis, skulle ta sig an frågan om de bästa
långsiktiga satsningarna när det gäller att nå det utstakade målet, dvs.
minska det fossila beroendet så mycket som bara är möjligt så fort som möjligt.
Här har vi någonting som kräver långsiktighet och därmed krävs det beslut
över alla olika gränser av politisk natur och av annan natur. I och med att
programmet saknar inslag av just parlamentarisk samverkan, utöver jordförvärvslagstiftningen, så tycker jag också att klimatfrågan skulle vara värd ett
parlamentariskt grepp.
Jag tycker nog att tillsättandet av en åländsk klimatkommitté till och med
skulle vara viktigare än att förverkliga planerna på ett så kallat digitaliseringsråd. I det sistnämnda fallet har vi redan skapat Åda, Ålands digitala
agenda som ska stå för våra tekniska framsteg så att vi kan ta del av en allt
mer datoriserad värld, ålänningarna till fromma, på olika sätt och i olika miljöer inte minst inom det offentliga.
För att förverkliga regeringsprogrammets ambitioner så kommer det att
krävas åtskilliga miljoner inte minst när det gäller förhoppningarna om jämställda löner redan 2020. Hur många miljoner det kommer att handla om vågar vi bara gissa oss till. Skulle 6 miljoner räcka? Det tror jag inte personligen, vi kommer att behöva ett större belopp som årligen behöver tillföras offentlig sektors lönekuvert.
Samtidigt är vi i högsta grad kopplade till utvecklingen i en finsk statsekonomi. Vi vet att utsikterna är långt ifrån de bästa särskilt inte efter beskedet
idag om att den centrala löneuppgörelsen har kollapsat. Man får inte till
stånd det omtalade samhällsfördraget. Det förblev en dröm.
Nu väntar ett betydligt hårdare samhällsklimat i Finland. De utlovade
tvångslagarna ska in i bilden nu på allvar efter att ha varit ute på remiss redan ett antal veckor. Man ska ta över via lagstiftning det som hittills skötts av
arbetsgivare och arbetstagare tillsammans. Jag tror att alla i den här salen
förstår konflikten att Finlands ekonomiska framtid är på väg att nå ett läge
där samhällsfreden är direkt äventyrad.
Jag skulle påstå att Sipilä-regeringen har nog ett elddop framför sig som
jag tror att de inte riktigt heller i den här frågan har förstått. Hur ska man
t.ex. klara av EU-rättens mycket starka krav på föreningsfrihet och rätten att
sluta kollektivavtal? Finland är ju också en del av ILO, den internationella arbetsmarknadsorganisationen, som också den ställer krav på rätt till slutande
av kollektiva avtal. Här har man nog inlett en resa som kommer att stöta på
både grundlagsenliga och internationella rättsproblem.
Talman! Jag tillhör dem som länge och starkt har tvivlat på Finlands förmåga att genom ett så kallat inre devalveringsförfarande klara av att rätta till
sin bristande konkurrenskraft som en del av euro-zonen.
Island brukar nämnas som ett strålande färskt exempel som ett land som
på några år har gått från en närmast bokstavligen ruin till stark ekonomisk
tillväxt. Men, bästa kolleger, det beror till avgörande del på existensen av en
egen valuta och naturligtvis uppoffringar som hittills har visat sig att de centrala finska arbetsmarknadsaktörerna inte ens är beredda att ta del av på något sätt; två världar, två ekonomier, två olika valutasystem. Så ju tidigare Finland tar steget ur EMO och lämnar euron så desto bättre även för Åland. Allt
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detta kommer att påverka Åland på ett eller annat sätt. Oavsett om man under Sipilä-regeringens regi försöker haka sig fast vid EMU, euro-zonen, med
allt vad den innebär så blir det betydande konsekvenser.
Ålänningarna kommer att få bereda sig på att få lägre i lön, lönekuvertet
kommer att minska. Kanske en del kommer att säga att vi alla kan leva med
det, men naturligtvis kommer allting att ställas på sin spets. Reducerad semesterpenning och så vidare kan väl de flesta klara av. Men det finns också
ingredienser som kanske är mindre trevliga att leva med.
Även självstyrelsen kommer i hög grad att påverkas. Jag tror personligen
inte att vi kommer att behöva uppleva, bästa finansminister Perämaa, en
dykning när det gäller klumpsummans storlek därför att Finland sannerligen
kommer att behöva varje skatteeuro man kan pressa ur ekonomin i övrigt.
Följderna som nation och följderna för Åland kommer ändå att bli omfattande.
Talman! Den här utvikningen tog jag mig friheten till för att visa hur svårt
det är att leva upp till begreppet hållbar politik. Jag förstår sannerligen det
dilemma som finns när man ska formulera vissa av regeringsprogrammets
skrivningar.
När det gäller programmet i övrigt så har centern, via gruppanförandet och
andra inlägg, gett vår syn på det som vi tycker att borde ha varit tydligare
formulerat och det som kunde ha varit borta från programmet helt hållet. Jag
beklagar avsaknaden av tydliga skrivningar om en plats i EU-parlamentet
med mera.
Rösträtt för sextonåringar i kommunalval kommer vi inte att stöda.
Planerna för hur man ska ta sig an den kommunala strukturen är väl
ingenting som vi direkt kommer att hylla och inte heller experimentet med
utförsäljning av mark i skärgårdsområden till icke fastboende, vi pratar i
princip på fritidsboende.
Personligen uppmanar jag regeringsblocket att testa hållbarheten i de här
projekten innan man går vidare. Som vi nämnde redan i måndags i ett replikskifte med kollegan Axel Jonsson, varför inte testa det här i självstyrelsepolitiska nämnden till den del det berör självstyrelsens grundläggande fundament, se hur landet ligger och vad som är möjligt att föra vidare.
Jag hoppas bästa lantråd på en lyhördhet från regeringsblockets sida och
lantrådet i synnerhet när det gäller de synpunkter som har kommit fram.
När det gäller externpolitiken så ansluter jag mig till fullo till min centerkollega Roger Nordlunds lyckönskningar och löften om att vi sannerligen
kommer att backa upp landskapsregeringen när det gäller externpolitiken och
i synnerhet relationerna till Finland. Vi vet vilken utmaning vi har där. Vi
som jobbar inom Ålandskommittén vet hur svårt det är. Den tidigare kansliministern Wille Valve har fått uppleva hur det är att vara del av en centralstat
när det gäller Europarådet och Ålands tilltänkta representation på lokal nivå.
Det är sådant som vi få leva med och därför gäller det att vara eniga så långt
som det är möjligt.
Nu är inte en näring- och miljöminister Gunell här, men jag skulle vilja
säga; skippa Paris trots klimatfrågans otroligt stora vikt, satsa den tiden istället på Helsingfors och rädda vindkraftsstödet. Kanske finansminister
Perämaa har tänkt sig att täcka upp även i den här frågan, det vet inte jag?
Det är i Helsingfors som det nu behöver föras ett mycket djuplodande lobbyarbete för att klara den här frågan. Det har gjorts ett otroligt bra grundläg462

gande jobb av infrastrukturminister Thörnroos under hennes tid, biträdd av
tjänstemän. Nu gäller det att faktiskt ligga på i Helsingfors korridorer för att
rädda uppgörelsen som till och med har lagform i riksdagen.
Jag vet inte om jag har missat svaret, men även jag skulle vilja ha en liten
förklaring på den fråga som ltl Brage Eklund ställde tidigare idag; vad menar
regeringen med en lag om samarbete mellan landskapsregeringens och
kommunernas tjänstemän? Har regeringen verkligen tänkt sig att lagtinget
skulle trampa in på det kommunala området på det viset så att vi skulle reglera hur kommunerna ska ställa sina tjänstemän till förfogande, både primärkommunerna men även sekundärkommunerna, dvs. kommunalförbunden? Det var intressant nyhet för mig att man på det viset tänker inkludera
det offentliga i en enda samarbetsmodell.
I övrigt önskar jag landskapsregeringen lycka till. Vi är alla oerhört beroende av att ni lyckas i ert uppdrag. Tack, talman!
Ltl Petri Carlsson, replik

Fru talman! Ltl Harry Jansson sade är det var onödigt med digitaliseringsrådet eftersom vi har Åda. Man ska komma ihåg att Ådas uppdrag egentligen är tvådelat. För det första är det är numera ägarnas, det
vill säga det offentliga Ålands IT-avdelning. Åda sköter driften. För det
andra ska man upphandla IT-lösningar utgående ifrån ägarnas behov
och önskemål. Detta medför att digitaliseringsrådet behövs, det ska fungera som en samordning mellan Åda, myndigheter, kommuner, landskapet och näringslivet för att utveckla Åland mot ett e-samhälle. Det
ska tas fram den digitala agenda som ska uppdateras med mera konkreta mål och prioriteringar. Det måste finnas någon som också ser till
att de här behoven och önskemålen konkretiseras till Åda Ab.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, talman! Nu gör ltl Carlsson mig rejält förvirrad. Har faktiskt regeringsblocket tänkt gå in och ge råd till näringslivet, hur näringslivet ska
ägna sig att digitaliseringen? Det påstod just ledamoten. Snälla ledamoten, här handlar det om den offentliga sektorn och hur den bäst ska ta
tillvara de tekniska förutsättningarna som finns idag. Åda har skapats.
Inte kan ju ett digitaliseringsråd säga vilka modeller ÅHS behöver för att
hantera morgondagens patienter. Inte kan ju ett digitaliseringsråd sätta
sig över ÅHS styrelsen och deras sakkunniga när det gäller upphandlingar och än mindre säga åt en viss kommun hur den kommunen ska
göra. Det behövs ett förtydligande här från regeringsblocket som vi säkert kommer att få. Har man tänkt sig att ta över näringslivets roll som
digital utvecklare?
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Igge Holmberg, replik

Tack, fru talman! Ltl Harry Jansson nämnde att Island har lyckats med
en framgångssaga enbart på grund av att de har en egen valuta. Då
måste han ha missat alla de ekonomer som säger att Islands sätt att hantera banksituationen har varit mest anmärkningsvärd i motsats till resten av Europa. De lät bankerna gå omkull. Island har nu bankdirektörer
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som sitter i fängelse på grund av att de har misskött människors ekonomier. De lät bankerna omkull men säkrade medborgarnas egna pengar
och medel. De såg till att människorna fick sina pengar så att de kunde
fortsätta att investera och satsa på samhället.
Att Island har en egen valuta har absolut inte mycket med saken att
göra.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, talman! Det verkar som om ltl Holmberg och jag som vanligt läser
olika litteratur och andra källor på helt olika sätt.
Det stämmer att Island har låtit bankerna gå omkull. Island hade ett
bankväsende som då var tillsammans var åtta gånger större än Islands
samlade ekonomi. Man bestämde sig i ett tidigt skede att den enskilde
inte skulle behöva lida för att bankdirektörerna fick ”hjärnsläpp” på
olagliga saker. Till och med centralbankchefen har fått tillbringa en viss
tid bakom lås och bom. Det är ju bra att de straffas.
Island hade alltså modet, tvärtemot alla andra, att säga att de britter
med flera som har förlitat sig på det isländska banksystemet, de länderna fick själva ta hand om sina drygt 40 000 kunder som trodde att man
kunde tjäna pengar på ett banksystem som inte var tillförlitligt. Lite frihet under ansvar. Jag tycker att det var starkt av Island att visa att man
har råg i ryggen även som en liten nation.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Ltl Jansson nämnde att vi behöver prioritera och att
det skulle vara skäl att prioritera bort digitaliseringsrådet eftersom vi
redan har Åda. Jag håller med ltl Carlsson att ltl Jansson har fått det här
om bakfoten.
Åda i sig är ett offentligt ägt aktiebolag som idag fungerar som ett
support- och driftsbolag för sina ägare i allra högsta grad.
Ett digitaliseringsråd är ett strategiskt forum där man samlar kompetenser från den offentliga sektorn, från offentligägda bolag och från privatägda bolag där man helt enkelt diskuterar framtidens Åland och
framtidens e-samhälle för att utveckla Åland, för en hållbar tillväxt och
för ett effektivt och produktivt samhälle. Ett digitaliseringsråd har en
rådgivande funktion och fungerar som ett forum för en strategisk diskussion mellan de olika parterna, både offentliga och privata.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Harry Jansson, replik

Det är bra att IT-ministern Asumaa blandar sig i det här. I tidigare replikskiften hörde vi att regeringsblocket hade tänkt sig att digitaliseringsrådet också ska agera beställare. Vi fick uttryckligen det beskedet; beställare, var ordet som användes. Då ställer jag frågan till ITministern; ska man faktiskt blanda sig i vad näringslivet ska ha för digitaliseringsverktyg i morgondagens Åland? Är det inte som så att Åda var
tänkt att samordna hela den offentliga sidan? Det är därför som alla
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kommuner är med som ägare, det är därför som ÅHS är med osv. och
därför har man överlåtit personal till Åda för att den här samordningen
ska ske. Hur har man tänkt sig att ett digitaliseringsråd ska gå in och ta
över Ådas verksamhet på den principiella nivån?
Minister Tony Asumaa, replik

Tack, talman! Om jag hörde riktigt rätt så pratade ltl Carlsson om en
samordnande roll och det är kanske lite annat än det som nu nämndes.
Jag måste upprepa en gång till; digitaliseringsrådet är ett forum för
en strategisk diskussion mellan den offentliga delen och de privata områdena på Åland för att kunna utveckla Åland vidare. Digitaliseringsrådet ska inte bedriva drift av servrar. Man samlar den bästa kompetensen
som finns inom IT-området på Åland för att föra Åland vidare in i framtiden och för att ge råd hur man ska uppdatera den digitala agendan.
Det är ett strategiskt forum. Man måste komma ihåg att det också finns
annat än offentlig sektor på Åland. Vi har även en privat sektor som jobbar inom IT-världen. Vi har stora IT-bolag både inom bank- och spelindustrin som helt har egna förutsättningar och de kompetenserna vill vi
också strategiskt ta vara på.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, talman! Som det har konstaterats tidigare under de här två dagarnas debatt är allting i regeringsprogrammet inte kristallklart utan långt
därifrån. Tydligen vill den nya landskapsregeringen skapa någonting
nytt viligt som var kännetecknande i början på tjugohundratalet när
man samlade näringslivet för att se vad vi kunde göra för Åland som ITnation. Det är jättebra, men blanda inte in det i den operativa sidan. Ni
ska framförallt absolut inte gå till något företag inom näringslivet och
säga att nu ska ni vara med och jobba för att Åland ska bli mera ITinriktat. Det man hör från näringslivet är ganska tydligt. Låt näringslivet
fungerar på sina villkor, blanda er i så lite som möjligt! Det är en uppmaning som landskapsregeringen bör följa också när det gäller IT-sidan.
Det här låter lite som ett omyndigförklarande av Åda faktiskt, att Åda
inte är på väg att uppfylla det som var tänkt från början, det är fullt möjligt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, fru talman! Ltl Jansson bekymrar sig över den finska ekonomin
och det är lätt att hålla med i den analysen på många plan. Han räknade
upp vindkraftsfrågan som fortfarande inte har en lösning, tyvärr. Han
räknade upp oförmågan att balansera den finska statsekonomin. Fackförbund strider och har t.o.m. planer på att inskränka avtalsfriheten för
kollektivavtalen som har dryftats i debatten samt inte minst den vägran
som finns att diskutera en justering av avräkningsgrunden trots att vi
har goda skäl till att så ska ske. Visar inte allt detta på att det så snabbt
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som möjligt har blivit dags för oss att på allvar frikoppla oss från den
finska offentliga ekonomin?
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, talman! Ja, absolut ltl Axel Jonsson. Med tanke på det scenario vi
har framför oss så nog önskar man att vårt beroende av den finska statsekonomin skulle vara betydligt mindre än vad den är idag. Men nu sitter
vi fast vid nuvarande system ett antal år till.
När det gäller hållbarheten i regeringsprogrammet så blir det sannerligen en utmaning att få till stånd en ändring av avräkningens grunder,
likaså för oss i Ålandskommittén att få en förståelse för behovet av förändringar i ljuset av att man med finansministeriet som främsta uppbackare kommer att titta på pengarna. Nog blir det sannerligen en utmaning, som redan nämnts under debatten tidigare dessa dagar, att få
extra anslag för någon form av satsning som vi vill göra här på Åland
även om vi sannerligen har goda grunder. Vi kan ju peka på en klumpsumma som har varit fel i kanske 15 år. Det är egentligen innestående
pengar som vi borde kunna få tillbaka via extra anslag. Utmaningarna
blir enorma till den här delen.
Ltl Axel Jonsson, replik

Det är sant, det är säkert en stor utmaning. De politiska diskussionerna
som pågår i Helsingfors och som i allra högsta grad påverkar oss och vår
ekonomiska debatt här hemma visar på orimligheterna med det system
som vi lever med idag. Kan man t.o.m. dra den slutsatsen att vi som sitter i Ålandskommittén inte kan lämna förhandlingsbordet utan att vi
har reella möjligheter att ta makten över vår egen ekonomi?
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, talman! Ja, bästa ltl Jonsson, jag tror att när det gäller makten
över ekonomin så kommer det att vara en av de detaljer som vi kommer
att uppleva de kommande åren inom Ålandskommittén. Vi har ju märkt
att det finns en del saker som blir extra svåra, ganska väntat. Den ekonomiska delen tillhör ju sannerligen den delen.
Att få till stånd ett nytt avräkningssystem i en situation där vi inte har
en egen beskattning år 2022 när det nya självstyrelselagen träder ikraft
och som är anpassat i en förstärkning till detta parlaments lagstiftningskompetens, redan där kommer vi att få en mycket svår diskussion. Hoppas att våra kollegor från riksdagen kommer att ha tid med oss i större
utsträckning under 2016.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Wille Valve, replik

Tack, ltl Harry Jansson. Jag vill ta miljö- och näringsministern i försvar.
Paris öppnar nya dörrar även till Helsingfors, det har ju ledamoten själv
erfarenhet av via Nordiska rådet där vi har kämpat för en ordinarie plats
inom Nordforsk istället för det något udda rotationssystemet som vi har
idag mellan de självstyrande områdena.
Angående BSPC, där har vi under den föregående mandatperioden
lyckats inspirera den finländska delegationen.
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Jag tror verkligen att en aktiv externpolitik är jätteviktig. Det gagnar
våra långsiktiga syften. Jag kan bekräfta att en aktiv EU-politik kommer
att fortsätta. Vi kommer att fortsätta att kämpa för åländska platser.
Jag vill dessutom ge beröm för ledamotens konstruktiva hållning i externpolitiken. Det har varit en del njugghet idag på grund av att det inte
funnits så hemskt mycket konkreta motförslag från centerns sida. Jag
vill ge beröm eftersom jag från både ltl Janssons och ltl Nordlunds mun
hört att i externpolitiken är vi ett utåt. Det är en jättebra hållning för vi
är ett utåt vare sig vi vill det eller inte.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, talman! Tack för det, minister Valve. När det gäller Ålandskommitténs självstyrelseprojekt så tycker jag att det är ett gott exempel på
hur vi kan jobba från åländsk sida, trots att vi har ett läge på hemmaplan
med opposition och majoritet. Från centerns sida är vi helt inställda på
att det ska fortsätta även i externpolitiken i stort och i synnerhet när det
gäller självstyrelselagsprojektet.
När det gäller klimatmötet och minister Gunells val att satsa tid och
kraft i Paris så visst är det bra med otaliga kontakter på internationell
nivå. Men nu pratar vi om en engångsföreteelse, ett stort möte som samlar 40 000 deltagare och där inte ens ledande politiker kommer att få
tillgång till den största salen med 1 300 deltagare. Den åländska representanten kommer att spela en mycket undanskymd roll. Jag ser inte att
det kan tillföra Åland något som man inte kan ta tillvara på annat sätt.
Talmannen
Tiden är ute!
Minister Wille Valve, replik

Jag tror att man ska se det så här, ltl Jansson; en tydlig och konstruktiv
hållning gagnar Åland, och särskilt när man är en liten aktör i stort
sammanhang så har man allt att vinna på att dels vara tydlig och dels att
vara konstruktiv. Det är bra för vår externpolitik.
Vad gäller kritiken i övrigt så vill jag klargöra från landskapsregeringens sida att vi är standby, vilket även gäller vicelantrådet, dvs. landskapsregeringen har beredskap att snabbt fara till Helsingfors om så
skulle behövas.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Mats Perämaa, replik

Fru talman! Beträffande vindkraftsstödet så står vi nu i en sådan faktisk
situation att ett ministerutskott i Finlands regering där statsministern,
näringsministern, finansministrar och utrikesministern tillsammans har
fattat ett beslut som i praktiken omöjliggör ett vindkraftstöd. Det torde
vara första gången som vi har ett beslut som går emot stödet. Uppförsbacken är minsann stor. Jag känner ändå via ltl Janssons anförande här
att det fortfarande finns ett brett stöd för att vi ska försöka få frågan i
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hamn. Jag vet att vicelantrådet, tillika näringsministern, driver frågan
tillsammans med lantrådet. För vår del har det förts upp på högsta politiska nivå. Givetvis kommer också lantrådet och finansminister att delta
i arbetet om lantrådet finner det nödvändigt.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, talman! Jag kan bara önska landskapsregeringen lycka till. Den
här situationen är komplicerad, minst sagt direkt besvärlig sett ur ministerutskottets beslut att inom februari månad nästa månad lyckas
åstadkomma det paket som man begär. Därför kopplade jag lite in näringsminister Gunell här. Det skulle vara viktigt att faktiskt ägna den här
tiden i Helsingfors och ligga på där istället för i Paris. Det är ju en ständig närvaro som behövs. Vi från åländsk sida dyker upp när det verkligen bränner till, men det är bättre att jobba förebyggande och ha framförhållning än att komma när det är dags för beslut. Jag rekommenderar
ett samtal till riksdagsledamoten Mats Löfström och så mycket som
möjligt samordna den åländska insatsen.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det är självklart det som just pågår. Samordningen sker
mellan riksdagsledamoten och landskapsregeringen. Landskapsregeringen har full beredskap att genast, då tillfället yppar sig, diskutera frågan på högsta politiska nivå mellan regeringarna. Landskapsregeringen
kommer att se till att vi hörsammar en sådan inbjudan. Vi kommer att
se till att vår delegation bemannas på ett korrekt sätt.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, talman! Vårt bekymmer som lagstiftare och budgetmakare kommer det ögonblick som landskapsregeringen lägger fram någon form av
fullmakt att verkställa vår ursprungliga vindkraftslag, den egna som vi
har skapat, för att kunna ge ut ett vindkraftstöd i den omfattning vi nu
pratar om, drygt 80 miljoner. Då gäller det sannerligen att vi från regeringen Sipilä har fått försäkringar att man kan lämna uppgörelsen efter
det att den har startat. I lagstiftningen står det mycket tydligt, bästa kollegor, att det är vi på Åland som sist och slutligen bär ansvar för dessa
80 miljoner. Landskapsregeringen har ett mycket viktigt uppdrag.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Igge Holmberg

Tack, fru talman! På sidan 8 i regeringsprogrammet sägs det hur viktigt det
är att uppmuntra ungdomar att läsa mer. När man inte kan läsa eller om man
inte förstår till fullo det man läser är man utanför. De vittnar många av de
unga som upplever att de inte kan. Man är inte dum men man är utanför. Det
är svårt att knäcka koden för läsande utan hjälp.
Det krävs en hel omvärld för att skapa en läsare. Det krävs en nära kontakt
med en lärare som inte ger sig, det krävs ett bibliotek och det krävs vuxna läsare som visar att de själva är engagerade läsare.
Ju längre ifrån bokstäverna man kommer desto kargare blir språket för
känslor, beskrivningar och äventyr. Det livslånga lärandet som kommer med
förmågan att läsa blir tomma ord för den som inte kan.
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Men det finns hjälp att få. Enkel hjälp egentligen. En skolbibliotekarie som
dagligen möter eleverna för samtal om böckerna, en stund av högläsning och
att få umgås med boktravar, serietidningar och att få vara där böckerna är.
Det är en fördel om man har böcker i varje klassrum där böckerna är omsorgsfullt synliggjorda och tillgängliga för att bläddra i och välja ur.
Det krävs att det finns vuxna som visar att de läser. På platser där barn och
unga är ska också vuxna läsare vara.
När jag jobbade som elevassistent hade jag alltid en bok med mig, i handen
eller fickan. Jag hittade mina gamla skolkataloger med klassfoton när jag städade ur en gammal byrå. I varje klassfoto har jag en bok i handen. Jag gav
bort lättlästa böcker till elever som verkade intresserade. Jag fick höra från
vissa att det såg illa ut att jag läste på rasterna när jag borde haft uppsikt över
vad som hände. De glömde bort att jag hade uppsikt över bokens kant, men
också att vad jag egentligen gjorde var visade att vuxna män läser böcker.
På samma sätt som man inte kan säga åt en ungdom ”drick inte alkohol”
samtidigt som man själv tar öl till middagen och dricker vin på fredag så kan
man inte säga åt ett barn att ”du borde läsa mer” utan att själv visa att det är
vad vuxna också gör.
Det behövs läsare. Det är bra för människor att man läser. När man kommer i puberteten och saker börjar hända för första gången, första kärleken,
första besvikelsen, första föräldrafria festen och första frigörelsen från vuxenvärlden, tänk så mycket lättare allt detta blir om man samtidigt eller tidigare
har läst om människor med samma problematik och lärt sig hur andra har
gjort och känt. Det får man inte från filmer på samma sätt, böcker är mer
kreativa och de tar människors känsloliv på allvar.
Därför är det bra att det i regeringsprogrammet finns ett uttalat syfte att
uppmuntra till mera läsande.
Till sist vill jag uppmana alla att också läsa mera för skojs skull.
Som Lars Forsell skrev: ”Tänk er kaptenen på en galeas, en hukarejakt, en
skonare, en brigantin, en fregatt, en korvett, en snau med molnet av segelduk över sig: gaffel- och bomsegel, toppsegel, stagsegel, skothorn, fallhorn,
halshorn. När det blåser till storm kan han väl inte bara peka med handen
och ropa: Ta ner dom där! Det skulle se ut.
Snickaren har en låda med fackord, muraren sina och den som skall styra
en stat kan väl inte bara gasta i stormen: Dom där sitter fel! Reva dom där!
Jag måste använda ord när jag talar till er Ni måste lära er ord”. Tack.
Ltl Stefan Toivonen

Fru talman! Fru lantråd, ärade ledamöter, det var ett intressant anförande
om läsande som vi fick höra av ltl Holmberg. Jag blev lite förvånande när jag
läste att unga män hade svårt att läsa. Läsning har länge varit mitt intresse
och jag kunde faktiskt läsa före jag började skolan. Den varianten finns också.
För en stund sedan var jag upp här och ställde några frågor som jag faktisk
inte fick något svar på. Jag upprepar frågan kring det som ltl Jansson var
inne på; hållbarhet och konkurrenskraft. Varför finns det inte någonting omnämnt om detta i regeringsprogrammet?
Det har framkommit siffror här vad reformen med likvärdig lön för likvärdigt arbete skulle kosta. Men jag är väldigt intresserad att veta vad regeringen
uppskattar att den reformen skulle kosta. Vilken väg tänker regeringen gå;
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belasta budgeten helt och hållet eller försöka hitta andra alternativ? Jag upprepar de frågorna.
Den här gången har jag tänkt börja med helheten. Ltl Pettersson höll ett
mycket intressant anförande här tidigare idag. Det anförandet var verkligen
ett debattanförande.
Jag skissade på de här allmänna termerna. Vi vill ha service på ett mer
kostnadseffektivt sätt. Vi ska ha ett modernt ledarskap. Vi ska utveckla externa relationer. Vi ska inleda en avbyråkratiseringsprocess. Äldrevården ska
vara serviceorienterad och så vidare och så vidare. Även om det finns 64 konkreta punkter så finns det många väldigt allmänna punkter som jag tror att
vem som helst egentligen kan omfatta, och som man inte ens kan se om socialdemokraterna, moderaterna eller vem som skrivit in det.
Jag tittade på hållbar demokrati tidigare. Det finns ett avsnitt i slutet av
programmet som heter ”En hållbar regionalpolitik.” Det gäller helheten och
delarna, Åland och kommunerna.
Där noterade jag, kanske lite motsats till hur jag uppfattade valkampanjen,
att regeringen verkligen vill göra en utredning av de olika möjligheter till
kommunsammangående, olika antal kommuner och t.o.m. också ett nollalternativ, vilket kanske förvånade och gladde mig också att det alternativet
finns med i alla fall.
Vad som var ännu mer intressant för mig som representerar Åländsk Demokrati är att regeringen vill utreda möjligheterna till en rådgivande folkomrösting i ärendet. Där har regeringen och jag liknande åsikter, att man ska ha
en folkomrösting för viktiga frågor istället för att politikerna ska tala om för
folket vad de egentligen vill.
Jag har själv försökt få Mariehamns stad att gå med i medborgarinitiativ.fi
för att medborgarna på ett enkelt sätt ska kunna framföra sina åsikter till staden och kommunerna. Mariehamns stad behandlade snabbt ärendet och
sände det vidare till ÅDA, alltså ÅDA inte ÅD.
ÅD är en liten, snabb, flexibel organisation och ÅDA verkar inte vara det.
Jag har av andra orsaker haft kontakt med ÅDA några gånger och jag har inte
ens lyckats hitta personen som har hand om det här ärendet men jag ska
kämpa vidare.
Jag försökte som privatperson kontakta medborgarinitiativ.fi men det gick
inte den vägen. Jag förstod att det var en ganska enkel anhållan. De flesta
kommuner i Finland är med, men ingenting har hänt här.
Jag hoppas att minister Valve, som är första ersättare till ansvarig minister
Fellman, kan framföra de åsikterna.
Argumenten för en folkomröstning när det gäller kommunerna är exakt
samma som vi har framfört från ÅD tidigare när det gäller flyktingmottagningar, dvs. att man ska fråga folket hur stor andel vi vill ha. Om det är 60
procent som vill ha flyktingmottagningar, so what? I ett val finns det så
många olika frågor, man kan inte säga att nu har man bestämt något när det
gäller kommunerna och man har bestämt angående flyktingar för frågorna
går in i varandra.
Jag hoppas verkligen att regeringen både kan fråga folket angående kommunerna och även angående flyktinginvandring innan regeringen inleder något som jag har kallat för sociologiskt experiment.
ÅD och regeringen har nog olika åsikter i sak, gissar jag, inte på det allmänna planet som finns i programmet för de är väldigt allmänna punkter
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som nästan alla kan hålla med om. Just hur man ska gå tillväga i den demokratiska processen där har vi nog väldigt liknande åsikter. Kanske det ändå
inte är så stor skillnad mellan hållbar demokrati och Åländsk Demokrati?
Tack för ordet.
Ltl Petri Carlsson, replik

Fru talman! Ltl Toivonen var förvånad över att nollalternativet fanns
med som ett alternativ i utredningen när det gäller kommunfrågan. Jag
skulle snarare säga att det är ganska viktigt att nollalternativet finns
med. Ofta när man jämför kommunsammanslagningar på annat håll så
jämför man inte med hur det skulle ha blivit med det gamla antalet
kommuner, den gamla kommunstrukturen. Man jämför med någonting
helt annat som man inte vet någonting om, vilket gör att det blir ett problem med alla jämförelser som görs om man inte har med hur det skulle
se ut om vi fortsatte med dagens ohållbara situation. Därför är det viktigt att också ha med nollalternativet. Man ska inte vara så förvånad.
Nollalternativet bör snarare vara med.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Wille Valve, replik

Tack, ltl Toivonen, det förblir lite oklart för undertecknad vad ledamoten avser med sina inledande ord om hållbarhet och konkurrenskraft.
Det kan avse två saker; det ena är avbyråkratiseringsarbetet som nämns
i regeringsprogrammet, framförallt när vi jobbar med miljö- och hälsoskyddsmyndigheten, tillsynen och taxasystemet och andra sidan kan det
också ha med hållbarhet och konkurrenskraft att göra. Jag vill ta tillfället i akt och upplysa ledamoten om att den 9 februari kommer det att
vara ett stort seminarium, klockan 13 till 16, på ämnet hållbar affärsutveckling med fokus på bl.a. hur de åländska företagens konkurrenskraft
kan stärkas genom att ta tillvara olika hållbarhetsstrategier som har till
lämpats på annat håll.
Ltl Stefan Toivonen, replik

Fru talman! Tack för svaret.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vicelantrådet Roger Nordlund

Tack, fru talman! Ärade ledamöter, det har varit en ganska tuff debatt som visar att det finns kraft hos regeringen men det visar också att det finns minst
lika mycket kraft hos oppositionen. På ett sätt kan man tycka att de här debatterna är lite jobbiga, men samtidigt kan det också vara vitaliserande för
den åländska politiken att vi har två starka kraftcentra nu i regeringen och i
oppositionen.
Sedan gäller det förstås för kloka människor och de som har hand om ledarskapet att se till att krafterna inte alltid slår emot varandra, utan att man i
de stora övergripande frågorna ser till att krafterna drar åt samma håll.
För centerns del har jag uttryckt vår absoluta målsättning att när det gäller
externpolitiken och när det gäller det gemensamma arbetet gentemot
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Helsingfors så kommer vi att ställa upp till hundra procent och stöda både
politiker och tjänstemän. Fast inte resultatet alltid blir det som eftersträvas så
kommer vi att vara solidariska och rikta vår kritik gentemot Helsingfors och
inte mot våra egna förhandlare som kommer hem. Jag tror att det är långsiktigt det enda sättet som självstyrelsen kan överleva i den politiska miljö som
nu finns i landet, för det är tuffare än vad de flesta förstår här i församlingen
nu, inte minst med tanke på det som har skett idag att det så kallade samhällsfördraget har fallit. Vilka konsekvenser det kommer att få omedelbart för
Finland och i förlängningen också för Åland känner vi inte till ännu, men vi
kan vara helt säkra på att det kommer att bli konsekvenser.
Fru talman! Jag vill för min del faktiskt framföra några positiva saker här i
avslutningen. Det gäller några saker som jag har varit engagerad i under den
föregående mandatperioden. Det är framförallt KST, kommunernas socialtjänst. Trots att jag vet att det har funnits olika uppfattningar inom partierna
som nu bildar regering så är jag väldigt glad att man ändå håller fast vid den
lagstiftning som vi tog beslutet om under den föregående perioden och att
man försöker föra det projektet i mål. Jag önskar lycka till. På det sätt vi kan
vara med och hjälpa till ifrån centerns sida så ska vi göra det. KST är väldigt
viktig för de åländska kommunerna och framförallt för de grupper i samhället
som är svagast och har de största behoven att samhället faktiskt ställer upp.
Fru talman! Jag är också glad för att ÅDA lever vidare och att man visar
engagemang och ambition att satsa på digitaliseringen även i ett större perspektiv. Jag ser att det är det naturliga nästa steg för att Åland ska komma vidare, både den offentliga sektorn, landskapet, kommunerna men också hela
det åländska näringslivet. Jag tror att det är bra om vi samarbetar och hittar
gemensamma strategier att hjälpa varandra. Det här kommer att kosta en del
pengar, men det kommer att vara välinvesterade pengar för att Åland ska
följa med utvecklingen och kanske t.o.m. ta ledningen inom vissa områden.
Digitaliseringen är faktiskt nyckeln och lösningen på många av de problem
som vi pratar om här på Åland när det gäller kommunstrukturer och små och
stora sammanhang osv. Debatten däremot utgår lite grann ifrån den situation
vi har haft på 80-talet och 90-talet. Vi måste vara medvetna om att idag är vi
på väg in en digital värld. Vi ska skapa ett välfungerande Åda och en bra digitaliseringsmiljö.
Här kommer lite kritik; jag hittar ingenting om ett servicecenter i regeringsprogrammet och det tycker jag att är lite tråkigt. Jag hoppas ändå att det
arbetet går vidare. Arbetet är påbörjat inom finansavdelningen. Det är viktigt
i första hand för landskapets egna förvaltningar och myndigheter att man
skapar så mycket samordning och kostnadsaktivitet som möjligt i förlängningen och sedan också att man kan inkludera kommuner och kommunalförbund i ett gemensamt servicecenter. Då får vi specialkunskaper, allt det som
behövs och då behöver småskaligheten i det sammanhanget inte vara någon
nackdel. Alla, oberoende om man är stor eller liten, har tillgång till samma
kunskap och samma rationella lösningar.
Jag tror att man kan skapa en bättre förståelse för att det kanske inte är
själva kommunstrukturen, de 16 kommunerna, som är problemet.
Vi ska göra allt vad vi kan. Vi ska från centerns sida vara med och hjälpa
till att vi får administrationen så kostnadseffektiv och rationell som möjligt,
däremot vill vi bevara det som är fint och unikt med det åländska samhället.
Vi har en fantastisk närdemokrati, vi har det engagemang som fortfarande
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finns och det identitetsskapandet som våra kommuner har och det är de facto
en styrka. Men visst ska vi vara medvetna om att vi också har utmaningar att
lösa. Jag tror att den digitala världen som vi nu är på väg in i kommer att lösa
en del av detta, inte allt men det är ett hjälpmedel.
Vi ska tänka modernt. Vi i centern brukar ofta bli anklagade av våra motståndare att vi är konservativa. Ja, vi är värdekonservativa, det som är bra ska
vi behålla, men vi ska också starkt driva på utvecklingen och ta vara på de
möjligheter som den tekniska utvecklingen och all annan utveckling ger möjligheter till. Det är det enda sättet som det åländska samhället kan vara starkt
i förlängningen. En viss värdekonservatism, men också en stark satsning på
utveckling och samordning i det åländska samhället.
Fru talman! Med de orden önskar jag regeringen lycka till. Vi kommer att
leverera tuff batalj i de interna åländska frågorna, men vi kommer att vara
minst lika starka att stötta upp i de externa frågorna.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Tack för det ledarskap som ltl Roger Nordlund visar,
att man har beredskap att stötta regeringen i externa frågor och att ledamoten väljer att aktivt förstå istället för att missförstå när det gäller
digitaliseringsrådet, till skillnad från de centerledamöter som har varit
upp tidigare. Det är nog viktigt att centern gemensamt levererar de förslag man har. Jag ser fram emot det. Vi får se om hela centern står
bakom att lägga ner trafiken på Galtby. Vi får se om hela centern står
bakom att lägga ner hela kortrutten. Är det centerns gemensamma förslag eller hur ser man på det här tillsammans? Det är viktigt. Jag hoppas
att också ltl Roger Nordlund visar det ledarskapet här och för fram vad
centern gemensamt tycker i de här frågorna, för det har varit lite oklart
under den här debatten. Tack för det ledarskap som Nordlund visar här i
slutskedet av debatten i att också stötta regeringen.
Ltl Roger Nordlund, replik

Fru talman! Alla vi 30 som har blivit invalda här i Ålands lagting har ett
gemensamt ansvar att se till att det går så bra som möjligt för vårt
Åland. Vi lever just nu i en tuff miljö och en orolig omvärld. Som ledande politiker, både i regeringen och i oppositionen, har vi ett ansvar
att skapa en trygghet i vårt samhälle och visa vägen framåt.
Vi har olika roller. Regeringen ska lägga fram de konkreta förslagen.
Det finns för- och nackdelar med att vara i opposition. En av fördelarna
är att man kanske kan ha lite större frihet, allting behöver inte precis
vara stöpt i samma mall. Den friheten hoppas jag att Petri Carlsson
också tillåter vårt parti att ha, som jag vet att andra partier har tillåtits
att ha, inte minst ltl Carlsson själv har tillåtit sig.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Frihet är säkert en viktig sak. Jag har förstås inte suttit
i opposition ännu så jag har än så länge svårt att sätta mig in i den rollen
att ha fullständig frihet från partiet. Jag skulle inte ha det då heller. Jag
tror att man skulle jobba för gruppen, särskilt i viktiga frågor.
Jag tycker ändå det är positivt att ltl Nordlund visade att han aktivt
tänker stötta regeringen i externpolitiska frågor. Samtidigt sade ltl
Nordlund att vi har att vänta oss bataljer i interna åländska frågor och
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det förstår jag, men då hoppas jag att man har en gemensam linje. Jag
tycker också det är bra om man kan stötta regeringen ibland i de interna
frågorna som nu ltl Nordlund gjorde i frågan om digitaliseringen. Det
vore viktigt att också hela centergruppen diskuterade ihop sig så att vi
har ett starkt stöd också från centern som ändå är ett ganska stort parti
fortfarande, även om de inte är störst.
Ltl Roger Nordlund, replik

Tack för den passningen ltl Petri Carlsson. Jag måste ju ge en passning
tillbaka. Ltl Petri Carlsson har inte behövt vara i opposition för att
kunna ha en egen linje. Han har också kunnat ha en egen linje när han
har varit i majoritetsställning har jag märkt.
Skämt åsido, fru talman, vi ska vara allvarliga nu. Vi ska hjälpa till
både i externa frågor och i interna frågor. Det ankommer på ledarskapet
att man från regeringens sida också involverar oppositionspartierna på
ett konstruktivt sätt och i tillräcklig tid så att man kan vara med och påverka. Det underlättar då betydligt för att vi tillsammans ska finna konstruktiva lösningar. Jag hoppas att den här regeringen är så klok så att
den försöker eftersträva breda lösningar, speciellt när det gäller de stora
frågorna, så att vi kan ha långsiktighet och hållbarhet också över kommande val.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Mats Perämaa, replik

Fru talman! Nu har det råkat sig så ltl Nordlund och jag har fått bemanna samma position i landskapsregeringen lite turvis nu. Det har lett
till att vi har fört de här diskussionerna väldigt ofta, speciellt om de ekonomiska frågorna i förhållande till Helsingfors.
Jag hoppas att de framgick tydligt under den förra mandatperioden i
omvända roller att jag flera gånger önskade landskapsregeringen lycka
till i frågan om avräkningsgrunden och även betonade att det är svårt att
nå resultat. Det är bara när man har suttit i landskapsregeringens korridor som man hör hur starka krav det ställs på framgång här i denna sal.
Man får lära sig hur svårt det är att i praktiken nå framgång i de frågorna. Därför tycker jag att det är väldigt bra att centern nu betonar
enighet i de här frågorna, för det är det som krävs för att vi ska nå framgång.
Ltl Roger Nordlund, replik

Fru talman! Det här blir kanske lite filosofiskt. Min erfarenhet av 20 år i
landskapsregeringen är att ibland så är förväntningarna i den här salen
kanske inte helt realistiska i förhållande till vad man förväntar sig att
förhandlare, lantråd och andra som åker till Helsingfors, ska uppnå. Så
ärliga måste vi vara. Jag kan säga det eftersom jag nu sitter i salen själv.
Det har varit en svår situation att förhandla med Helsingfors. Parlamentariseringen av makten har gjort att självstyrelsen har blivit mer och
mer marginaliserad, svenska språket minskar och kunskapen om självstyrelsen Minskar. Detta gör att det har blivit svårare att nå framgång
med de åländska frågorna. Nu har vi dessutom en väldigt svår ekono-
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misk situation i landet som helhet och det gör det ännu svårare att
komma fram med de åländska frågorna. Vi ska inte ha för stora förväntningar. Vi ska se till att vi jobbar tillsammans och försöker åstadkomma
resultat för Ålands bästa.
Minister Mats Perämaa, replik

Fru talman! Om jag för min del får precisera lite så tycker jag att lagtinget ska ha stora förväntningar men också kunna ta del av resultaten
på ett realistiskt sätt och bedöma dem så.
En liten detalj i anförandet, frågan om ett ekonomiskt servicecenter
lever kvar. Det står om det i budgetförslaget. När vi skrev regeringsprogrammet så kom vi överens om att vi inte nämner alla saker som är på
gång och som vi tänker fortsätta att arbeta med.
Frågan om ett ekonomiskt servicecenter har funnits länge, den har
haft andra namn tidigare. Men ltl Nordlund och jag har insett att vi
måste ha våra egna system i skick innan vi kan ordna till ett ekonomiskt
servicecenter. Det betyder inte centralisering av funktionerna, tvärtom,
det kan betyda att man kan utföra de uppgifterna var som helst på Åland
när vi har kommit i mål.
Ltl Roger Nordlund, replik

Fru talman! Den här diskussionen visar att vi har samma ambitioner i
den här frågan. Jag önskar lycka till.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Enligt lagtingsordningens 25 § ska lagtingets behandling av meddelandet avslutas med
en omröstning vid vilken det för godkännande av regeringens program krävs mer än
hälften av de avgivna rösterna.
Omröstning vidtar.
Talmannen beslutar i enlighet med arbetsordningen 80 § att en öppen omröstning ska
förrättas. Omröstningspropositionen ställs så att de som röstar för att regeringens program ska godkännas antas röstar ja och de som röstar för att programmet inte ska godkännas röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ledamöterna Pernilla Söderlund och Roger Nordlund att biträda rösträkningen.
Upprop.
Omröstningsresultatet har resulterat i 18 ja-röster, 9 nej-röster och 3 var frånvarande.
Eftersom mer än hälften av de avgivna rösterna är ja-röster har lagtinget beslutat godkänna regeringens program. Ärendet är slutbehandlat.
Remiss
4

Förlängning av bostadssparpremiesystemet
Landskapsregeringens lagförslag LF 4/2015-2016
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.
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Minister Wille Valve

Talman! Detta ärende är ett sladdbarn. Det är egentligen den förra regeringens arbete eftersom det hänger ihop intimt med budgeten för 2016, närmare
bestämt formuleringarna på sidan 138 i detaljmotiveringen. Det rör bostadssparpremierna på 3 000 euro per deponent som utbetalts ifrån landskapets
sida.
Från den nya regeringen vill vi vara tydliga med att inte heller detta område är fredat när vi kommer att göra en helhetsanalys inför läggandet av vår
tilläggsbudget. Det är skäl att med jämna mellanrum se över system av det
här slaget. Tack för ordet.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget
är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Plenum slutar
Nästa plenum hålls idag klockan 19.20. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 27 ledamöter närvarande.
Föredras
1

Val av talman och vicetalman för återstoden av arbetsåret 2015-2016
Val av talman V 16/2015-2016
Valet av talman och en första vicetalman förrättas enligt arbetsordningens 92 §, som föreskriver att val av en enda person sker på så sätt att varje ledamot antecknar sin kandidat på en blank valsedel. Den som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras vald. Uppnås inte en sådan röstövervikt förrättas ett nytt val mellan de två som
vid den andra omröstningen har nått det högsta röstetalet. Vid denna omröstning förklaras den som har fått de flesta rösterna vald och om det uppkommer lika röstetal avgör lotten.
Först förrättas valet av lagtingets talman. Valsedlar finns utdelade till alla lagtingsledamöter. Jag uppmanar ledamöterna att tydligt anteckna namnet på sin kandidat på valsedeln, både förnamn och efternamn.
Valsedlarna avlämnas efter upprop. Konstateras att valurnan är tom.
Upprop.
Jag ber lagtingsledamöterna Fredrik Fredlund och Carina Aaltonen att biträda vid rösträkningen.
27 röstsedlar är inlämnade.
Rösträkningen har visat att 23 röster har avgivits för ltl Johan Ehn och 4 blank röstsedlar har avgivits.
Eftersom lagtingsledamoten Johan Ehn har fått mer än hälften av de avgivna rösterna,
förklaras han härmed vald till lagtingets talman för arbetsåret 2015-2016.
Jag uppmanar nu den nyvalda talmannen att avge sin försäkran enligt arbetsordningen
10 §. Jag överlämnar nu klubban till den nyvalda talmannen.
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Talman Johan Ehn
Fru talman, ärade lagtingskollegor! Jag, Johan Ehn, försäkrar att jag som talman efter
all min förmåga ska upprätthålla den rätt som enligt självstyrelselagen och grundlagen
tillkommer Åland och dess befolkning.
Val av första vicetalman
Nu förrättas ett val av en första vicetalman. Valet sker på samma sätt och i samma ordning som valet av talman. Jag ber lagtingsledamöterna att skriva sin kandidats namn på
den utdelade valsedeln. Valsedlarna avlämnas efter upprop. Valurnan konstateras vara
tom.
Upprop.
Jag ber lagtingsledamöterna Torsten Sundblom och Lars Häggblom att biträda vid rösträkningen.
27 röstsedlar är inlämnade.
Rösträkningen har visat att lagtingsledamot Veronica Thörnroos har fått 24 röster och
lagtingsledamoten Britt Lundberg 1 röst, vidare har 2 blanka röstsedlar avgivits.
Eftersom lagtingsledamot Veronica Thörnroos har fått mer än hälften av de avgivna
rösterna förklaras hon vald till lagtingets förste vicetalman för arbetsåret 2015-2016.
Jag uppmanar nu den nyvalda talmannen att avge sin försäkran enligt arbetsordningen
10 §.
Första vicetalman Veronica Thörnroos
Herr talman, bästa lagtingskollegor! Jag, Veronica Thörnroos, försäkrar att jag som
talman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt som enligt självstyrelselagen och
grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning.
Meddelande
Talman Johan Ehn
Meddelande om talman och första vicetalman kommer i sedvanlig ordning att delges
landskapsregeringen och landshövdingen. Antecknas.
För kännedom
2

Motverka förhastad EU-byråkrati för jägarkåren
Ltl Brage Eklunds m.fl. skriftliga fråga SF 1/2015-2016
En fråga ska besvaras inom tio dagar efter det att landskapsregeringen tagit emot frågan. Om frågan inte kan besvaras ska landskapsregeringen meddela det till lagtinget
och samtidigt ange orsaken till att ett svar inte ges.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls måndagen den 14 december klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 29 ledamöter närvarande.
Lagtingsledamoten Bert Häggblom anmäler om ledighet från dagens plenum på grund
av privata angelägenheter. Antecknas.
Meddelande
Talmannen meddelar att Ålands delegation i Nordiska Rådet har valt lagtingsledamoten
Mikael Staffas till viceordförande.
Meddelas vidare att följande lagtingsgrupper har bildats:
Liberala lagtingsgruppen med vicetalman Viveka Eriksson som ordförande samt lagtingsledamöterna Roger Eriksson, John Holmberg, Ingrid Johansson, Mikael Staffas,
Torsten Sundblom och Pernilla Söderlund som medlemmar.
Åländsk Center med lagtingsledamoten Britt Lundberg som ordförande samt lagtingsledamöterna Harry Jansson, Runar Karlsson, Mikael Lindholm, Roger Nordlund, Jörgen Pettersson och Veronica Thörnroos som medlemmar.
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Moderat Samling för Åland med lagtingsledamoten Gun-Mari Lindholm som ordförande samt lagtingsledamöterna Petri Carlsson, Johan Ehn, Annette Holmberg-Jansson
och Tage Silander som medlemmar.
Socialdemokratiska lagtingsgruppen med lagtingsledamoten Sara Kemetter som ordförande samt lagtingsledamöterna Carina Aaltonen, Igge Holmberg, Tony Wikström och
Göte Winé som medlemmar.
Obunden Samling med lagtingsledamoten Bert Häggblom som ordförande samt lagtingsledamöterna Fredrik Fredlund och Lars Häggblom som medlemmar.
Ålands Framtid med lagtingsledamoten Axel Jonsson som ordförande samt lagtingsledamoten Brage Eklund som medlem.
Åländsk Demokrati med lagtingsledamoten Stephan Toivonen som ordförande.
Meddelas ytterligare att lagtinget sammanträder vid behov på torsdag denna vecka
klockan 9.30 till dess att budgetdiskussionen är avslutad. Nästa plenum hålls därefter
måndagen den 21 december kl. 13.00
Antecknas.
Föredras
1

Motverka förhastad EU-byråkrati för jägarkåren
Ltl Brage Eklunds m.fl. skriftliga fråga SF 1/2015-2016
En fråga ska läsas upp av frågeställaren och efter det ger lantrådet eller en minister svar
på frågan. Frågeställaren får sedan hålla högst två anföranden som också kan besvaras.
Någon annan diskussion är inte tillåten.
För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning medan övriga yttranden inte får
överstiga tre minuter.
Svaret kommer att ges av vicelantrådet Camilla Gunell.
Ltl Brage Eklund

Tack, herr talman! Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer
jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga
fråga: Hur tänker regeringen bevaka åländska jägares intresse att förhindra
oändamålsenlig EU-byråkrati som en konsekvens av det nya vapendirektivet?
Vicelantrådet Camilla Gunell

Herr talman! Tack ltl Eklund för frågan.
Inledningsvis kan man säga att förändringarna av EU-direktivet har varit
på gång sedan en längre tid tillbaka. Dess angelägenhet blev desto större efter
terrordåden och skottlossningen i Paris i förorten sankt Denieu den 13-14 november. Då skrevs också delarna av motiveringarna till direktivet om.
Intensionen med direktivet är att förhindra att vapen i Europa hamnar i
orätta händer och används i terrorsyfte eller andra våldshandlingar.
Bakgrunden till att kommissionen vill ändra vapendirektivet är att skillnader i vapenlagstiftning mellan medlemsländer har utnyttjats av kriminella för
att komma över vapen. I vissa fall har till exempel vapen som de-aktiverats
för att kunna säljas som samlarföremål eller filmrekvisita köpts av kriminella
som sedan byggt om dem till fullt fungerande illegala vapen.
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Kommissionens förslag skulle innebära tydligare regler för hur dessa vapen behandlas i vapenlagstiftningen och förbud mot att inneha även deaktiverade vapen av de farligaste typerna. Sådana ändringar är välkomna och
ändamålsenliga för att försvåra den illegala vapenhandeln.
Kommissionens förslag innebär dock en rad förändringar som i onödan
riskerar att påverka det legala vapenägandet för jägare och sportskyttar utan
att det nödvändigtvis förbättrar säkerheten i unionen.
På den punkten har både Åland och även riket en del invändningar. Redan
den här veckan kan ärendet behandlas vidare inom EU bl.a. vid allmänna rådets diskussion om bekämpning av terrorism. På torsdag kommer ett informellt möte ske mellan åtta till tio medlemsländer för att se om de kan enas
omen gemensam strategi. Åland deltar inte i dessa möten, men hålls underrättade via inrikesministeriets tjänstemän i Bryssel.
I riksdagen har ärendet kommit via stora utskottet och gått vidare till tre
olika utskott; jord- och skogsbruksutskottet, förvaltnings och försvarsutskottet eftersom direktivet beror flera olika aspekter. Åland har diskussioner med
inrikesministeriet framfört våra synpunkter och även den åländska riksdagsledamoten är involverad.
Finlands största problem är reservtrupperna som inte formellt ingår i armen och alltså definieras ”som privatpersoner som innehar tunga vapen”.
Kommissionen har dock visat sig vara villiga att förhandla om en artikel som
skulle kunna behålla reserven som undantag. Ministeriet är medvetet om att
jägare, sportskytte och vapensamlare kan få stora problem av de nya reglerna,
men det finns ännu inte en formell plan för hur de ska gå vidare.
I Europaparlamentet kommer diskussionen vara väldigt svår.
Just nu är allt i en väldigt tidig fas av förhandlingarna och det står klart att
Finland tillsammans med flera EU-länder har problem med att omfatta direktivet i sin helhet. Dock ser problemen väldigt olika ut då vissa vill ha striktare regler och andra vill ha mer flexibilitet. Finlands önskemål är att kommissionen inte ska lägga till några vapen i kategori A för förbjudna vapen men det verkar svårt då kommissionen är envis på den punkten.
Då Åland inte har behörighet på vapenområdet har vi inte en formell position vi för fram, utan håller oss underrättade om den inhemska beredningen
och påminner om att undvika alltför negativa konsekvenser och ökad byråkrati för den som innehar vapen för jakt- och sportskytte.
Förslaget som det nu ser ut skulle innebära en del förändringar i skjutvapenlagen som hör till rikets lagstiftningsbehörighet som påverkar i åländska
jägare och sportskyttar. Enligt förslaget skulle vissa typer av halvautomatiska
gevär förbjudas. Det är dock ännu oklart exakt vilka typer av halvautomatiska
gevär som avses och detta behöver kommissionen förtydliga. Halvautomatiska hagelgevär används av många jägare och halvautomatiska kulgevär är
inte heller ovanliga på Åland.
Förslaget innehåller även en tidsbegränsning för vapenlicenser som innebär att tillstånden skulle behöva förnyas vart femte år. Även här är det oklart
om det gäller alla vapen eller endast de som klassas som ”farligare” vapen i
kategori B.
Om det gäller alla vapen skulle det förbruka resurser hos vår polismyndighet. Redan idag kan en vapenlicens dras in när som helst om personen inte
längre anses lämplig som vapeninnehavare och det finns ingen orsak att
tvinga skötsamma vapenägare att regelbundet behöva förnya vapenlicenser481

na. Det ska istället vara upp till medlemsländerna att utveckla system för att
upptäcka olämpliga vapeninnehavare.
Enligt förslaget skulle all distanshandel med vapen, vapendelar och ammunition förbjudas för alla förutom vapenhandlare eller mäklare. Det innebär i praktiken att en privatperson inte längre får sälja ett vapen utan att förmedla handeln genom en vapenbutik eller mäklare. Det gör det särskilt svårare att sälja äldre, mindre värdefulla vapen som vapenhandlare inte vill ha.
Det gör att äldre vapen förlorar sitt andrahandsvärde. Hur licenspliktiga vapen, vapendelar och ammunition får överlåtas regleras redan i lag.
Kommissionen föreslår också att medlemsländerna ska införa standardiserade medicinska tester för utfärdande av vapenlicenser. Kommissionen behöver utveckla vad detta innebär eftersom den person som söker en vapenlicens
idag går igenom en omfattande undersökning, inklusive ett standardiserat
test som bedömer lämpligheten som vapenägare. Landskapsregeringen bedömer att dagens kravnivå är fullt tillräckligt.
Kommissionen bör utveckla målsättningen med de föreslagna förändringarna och utvärdera de säkerhetsmässiga fördelarna i relation till hur det påverkar det legala vapenägandet. Målsättningen med förslaget är att begränsa
det illegala vapeninnehavet i EU och kommissionen bör noggrant överväga
hur väl de förslagna ändringarna uppnår detta syfte eller om de endast begränsar det legala vapeninnehavet. Tack, herr talman.
Ltl Brage Eklund

Tack, herr talman! Tack vicelantrådet för ett mycket uttömmande svar.
Vi vet att det råder oro bland jägarkåren på Åland, i Finland och i Sverige
om vad det kommer att innebära. Som vicelantrådet sade så är ingenting
klart ännu utan det ligger under förhandlingar.
Man har också spekulerat att man skulle driva den här frågan via kommissionen för att förbigå parlamentet. Jag vet inte hur det ligger till med det.
De personer som jag har pratat med så påstår att det inte kommer att bli på
det viset. Vi får hoppas att det inte blir så. Men oberoende så är det viktigt att
åtminstone parlamentet får säga sitt i den här frågan.
Det handlar i stort om det som vicelantrådet sade; om terrordåd. Nu får jägarkåren och sportskyttarna klä skott för åtgärder som egentligen inte berör
dem. I sin iver att visa att man gör någonting politiskt så drar man alla över
samma kam och det oroar jägarkåren. Jag hoppas att de förhandlingar som
pågår kan ge någon lindring av det förslaget så att det inte blir så här strängt.
Min andra fråga lyder; hur ställer sig den nu sittande regeringen till de här
frågorna? Har den här landskapsregeringen samma linje som Sverige och
Finland har eller har landskapsregeringen en annan åsikt?
Vicelantrådet Camilla Gunell

Jag kan ärligt säga att landskapsregeringen inte på något fördjupat sätt har
diskuterat en särskild hållning i den här frågan, utöver den position vi redan
har framhållit i Bryssel och även i diskussionerna med den finska regeringen.
Man välkomnar naturligtvis de regler och direktiv som på olika sätt kan förhindra den illegala vapenhandel och användandet av vapen i terrorsyfte och
mot människor som en viktig sak att arbetar med.
Vi har också påpekat att alltför mycket är öppet och oklart ännu i det här
direktivet för att vi till fulla delar ska förstå hur det t.ex. drabbar den
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åländska jägarkåren eller skyttarna i mera exakt bemärkelse. Vi har påtalat
behovet av att försöka tillgodose säkerheten i Europa utan att föra på onödig
byråkrati och ytterligare kontroller när det gäller det legala vapeninnehavet,
som redan på Åland och Finland idag är ganska sträng när det gäller vapenlicenser och vem som får inneha vapen i vårt land.
Ltl Brage Eklund

Tack, herr talman! Ärendet är som sagt under behandling. Det är viktigt att
landskapsregeringen följer upp frågan, engagerar sig och försöker få information från den finska delegationen, åtminstone när det gäller vad som händer
och sker och att man bevakar jägarnas intressen. Det är det enda sättet att
påverka.
Hela den här förändringen innebär att man måste förnya licenserna vart
femte år. Där kommer den största kritiken. Jag tror inte att jägarkåren har
någonting emot att man försöker stävja illegal vapenhandel, utan det är väl
mera den ökade byråkratin, som vicelantrådet tog upp, som kommer att förorsaka mera resurser hos poliserna. Antingen tillför man mera resurser eller
så måste man ta resurser från någon annan verksamhet inom polisen.
Vad kommer det att innebära? Om hela förslaget går igenom, har landskapsregeringen funderat på vad det kommer att innebära för polisens verksamhet och resurser för att man ska kunna följa upp de föreslagna förändringarna?
Vicelantrådet Camilla Gunell

Det är klart att om direktivet går så får särskilt polismyndigheten en väldigt
stor extra pålaga att jobba med. Men jag tror inte direktivet går igenom i den
skepnad som nu föreligger. Det finns många länder som protesterar mot
detta och Finland är ett av dem, särskilt mot det nya licensförfarandet av de
orsaker som ltl Eklund framhöll.
Som landskapsregeringen i sin helhet kan se det, tror jag, så har polismyndigheten idag på Åland många andra uppgifter som påkallar deras uppmärksamhet och som snarare kanske skulle få satsats mera på istället för licensförfarandet.
Det är lite för tidigt att ännu göra några mera djuplodande konsekvenser
av hur direktivet kommer att slå på Åland. Vi kommer att bevaka detta både i
Bryssel och i Helsingfors. Jägarkåren är en mycket stark lobbygrupp som håller sig väl framme i utskotten. Om den finska jägarkårens intressen överensstämmer med den åländska så tror jag nog att det beskedet kommer att gå
fram med full kraft. Tack.
Talmannen
Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat.
För kännedom
2

Godkännande av ramavtalet om ett partnerskap och samarbete mellan EU och Mongoliet
Landskapsregeringens yttrande RP 1/2015-2016-s
Republikens presidents framställning RP 1/2015-2016
Ärendena upptas till behandling 16.12.2015.

3

Ändringar i skattelagstiftningen 2016
Finans- och näringsutskottets betänkande 1/2015-2016
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Landskapsregeringens lagförslag LF 3/2015-2016
Ärendena upptas till behandling 16.12.2015.
4

Höjd landskapsandel för socialvården
Finans- och näringsutskottets betänkande 2/2015-2016
Landskapsregeringens lagförslag LF 2/2015-2016
Ärendena upptas till behandling 16.12.2015.

5

Förlängning av bostadssparpremiesystemet
Finans- och näringsutskottets betänkande 3/2015-2016
Landskapsregeringens lagförslag LF 4/2015-2016
Ärendena upptas till behandling 16.12.2015.

6

Energieffektivitet
Landskapsregeringens lagförslag LF 5/2015-2016
Ärendena upptas till behandling 21.12.2015.

7

Förslag till budget för landskapet Åland 2016
Finans- och näringsutskottets betänkande 4/2015-2016
Landskapsregeringen budgetförslag BF 1/2015-2016
Budgetmotioner BM1-28/2015-2016
Ärendena upptas till behandling 16.12.2015.

8

Redogörelse enligt 26 § lagtingsordning för Åland om ministrarnas bindningar
Landskapsregeringens redogörelse RS 1/2015-2016
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 11 januari 2016.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls onsdagen 16.12.2015 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 28 ledamöter närvarande.
Lagtingsledamoten Carina Aaltonen anmäler om ledighet från dagens plenum på grund
av privata angelägenheter.
Lagtingsledamoten Bert Häggblom anmäler om ledighet under tiden 16-21 december
plenum på grund av privata angelägenheter.
Antecknas.
Första behandling
1

Ändringar i skattelagstiftningen 2016
Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 1/2015-2016
Landskapsregeringens lagförslag LF 3/2015-2016

Första behandling
2

Höjd landskapsandel för socialvården
Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 2/2015-2016
Landskapsregeringens lagförslag LF 2/2015-2016

Första behandling
3

Förlängning av bostadssparpremiesystemet
Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 3/2015-2016
Landskapsregeringens lagförslag LF 4/2015-2016
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Enda behandling
4

Förslag till budget för landskapet Åland 2016
Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 4/2015-2016
Landskapsregeringen budgetförslag BF 1/2015-2016
Budgetmotioner BM 1-28/2015-2016
Talmannen föreslår att en gemensam diskussion tillåts för ärendena 1-4. Kan förslaget
godkännas. Godkänt.
Först tillåts således diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av förslagen i betänkandena.
Talmannen vill påminna om att eventuella ändringsförslag tydligt måste aviseras under
diskussionen för att förslagen ska kunna väckas senare under detaljbehandlingen.
Diskussion.
Ltl Tage Silander

Herr talman! Finans- och näringsutskottet har behandlat fyra ärenden som
jag nu kommer att redogöra för i tur och ordning. Jag börjar med utskottets
betänkande över ”Förslag till budget för landskapet Åland 2016” och fortsätter därefter i kortare form med utskottets betänkande över ”Ändringar i skattelagstiftningen 2016”, ”Höjd landskapsandel för socialvården” och slutligen
”Förlängning av bostadssparpremiesystemet”.
Orsaken till att jag redogör för samtliga dessa fyra ärenden vid ett och
samma tillfälle är att talmanskonferensen och i nu talmannen ansåg att detta
skulle vara lämpligt. För egen del kan jag tillägga att det också känns effektivare på det här sättet.
Jag vill innan jag går in på redogörelserna säga några ord om arbetet i finans- och näringsutskottet. Det har varit väldigt intressant att i detta nyligen
tillsatta utskott, tillsammans med mina kolleger i utskottet, ta sig an de olika
ärenden som har förts till utskottet för behandling och är nöjd över den atmosfär som råder i utskottet. Även i de fall det har funnits divergerande åsikter har dessa åsikter såväl framförts som mottagits i god anda. Jag vill därför
rikta ett förnöjsamt tack till mina kolleger i utskottet, till ledamot Göte Winé
som är viceordförande i utskottet, till övriga ledamöter i utskottets slutliga utformning, nämligen John Holmberg, Lars Häggblom, Ingrid Johansson, Veronica Törnroos och Stephan Toivonen och även till utskottets sekreterare
Niclas Slotte som med en sällan skådad iver har skött sina uppgifter på ett
alldeles föredömligt sätt. Även samarbetet med de ersättare som i något
skede har varit med i utskottets arbete har varit givande. Tack för det.
Herr talman. Nu till betänkandet över ”Förslag till budget för landskapet
Åland 2016”. Det som är speciellt med landskapsregeringens budget för år
2016 är att den har avgetts av den tidigare landskapsregeringen för den nuvarande landskapsregeringen att hantera och rätta sig efter. Även om en ny
landskapsregering sannolikt till mycket stor del kan omfatta den tidigare regeringens budget är det naturligt att den nya landskapsregeringen vill och ska
sätta sin egen prägel på budgeten, även om dessa ändringar i huvudsak
kommer i en tilläggsbudget.
Med det negativa driftsresultat som uppvisas i budgeten är detta också
nödvändigt. Arbetet är igångsatt och det innebär att vi inom några månader
kommer att få en tilläggsbudget att behandla och ta ställning till. Sannolikt
som ett första steg av flera på vägen mot ett positivt resultat.
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Under debatten då budgeten presenterades framkom förslag på att se över
möjligheterna att ändra tidpunkt för lagtingsvalet så att valet i stället skulle
hållas på våren. Utskottet har i betänkandet framhållit att även andra lösningar kunde övervägas. I betänkandet noteras att utskottet förväntar sig att
landskapsregeringen kommunicerar sina tankegångar gällande detta ärende
på lämpligt sätt. En minoritet i utskottet önskade ett mera preciserat önskemål sålunda att landskapsregeringen skulle utreda och analysera frågeställningarna och därefter återkomma till lagtinget med ett meddelande om sina
överväganden gällande en ändring av lagstiftningen.
Utskottet har för att informera sig om olika förhållanden som anges i budgeten bjudit in 38 personer för s.k. höranden. Det kan tyckas vara ett onödigt
stort antal höranden, men det har varit värdefullt för utskottet och dess medlemmar att låta sig informeras rätt brett.
Inför behandlingen av budgetförslaget hade 28 budgetmotioner lämnats
in. Formellt förkastades motionerna även om budskapet i flera motioner
kunde omfattas i sak och därför har beaktats i betänkandet, i flera fall med
hänvisningar till såväl regeringsprogram som kommande tilläggsbudget.
Målsättningen för utskottet har varit att inte addera till nya kostnader i
budgeten, utan har i stället föreslagit att de frågeställningar som har aktualiserats, om man så önskar, kan tas till ny prövning i samband med utarbetandet av den planerade tilläggsbudgeten. I samma anda har utskottet även valt
att hålla en mycket restriktiv inställning till nya investeringar.
För övrigt, för den som undrar, är orsaken till att motioner ofta förkastas
att uppmaningarna i motionerna är så pass detaljerade att de inte kan omfattas i sin helhet trots att huvudbudskapet kan överensstämma med utskottets
uppfattning. I de fallen kan ändå budskapet i motionerna tas tillvara genom
skrivningar i betänkandet. Det finns också exempel på budgetmotioner där
innehållet finns beskrivet i det nya regeringsprogrammet och att innehållet av
den anledningen har kunnat tas med i betänkandet. Ett sådant exempel utgör
den budgetmotion som handlar om att klarlägga möjligheterna att införa utmanarrätter.
Utskottet har ägnat tid åt att försöka bedöma förutsättningarna för en positiv inkomstutveckling för landskapet genom att efterhöra sakkunnigas åsikter om den finländska ekonomins utveckling. Detta eftersom inkomstutvecklingen för landskapet i stort följer den finländska ekonomins utveckling. Utskottet har låtit sig informeras om att man endast kan räkna med en mycket
marginell tillväxt i den finländska ekonomin under de närmaste åren.
I samband härmed har även avräkningssystemet diskuterats och därmed
även de behov av förändringar av avräkningssystemet som vore rimliga att
kunna räkna med i en framtid. Befolkningsutvecklingen i förhållande till Finlands totala befolkningsutveckling är ett exempel på faktorer som möjligen
kunde beaktas i fortsättningen. Ändringar av den finländska organisationsstrukturen och dessa ändringars påverkan på den finländska statsbudgeten är
andra faktorer som kan påverka avräkningsbeloppet, såväl positivt som negativt.
I belysning av den osäkerhet som ännu råder när det gäller det framtida
avräkningsbeloppet, eller för den delen när det gäller en framtida eventuell
egen beskattning, har utskottet valt att hålla en försiktig linje, såtillvida att de
inkomster som man för närvarande med relativt stor säkerhet kan räkna med
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har varit vägledande för hur stora kostnader landskapets budget kan belastas
med.
Ambitionen i regeringsprogrammet är att driftskostnaderna redan inom en
relativt begränsad tidsrymd måste rymmas innanför den ram som intäkterna
sätter. Det är en målsättning som antagligen alla mer eller mindre kan omfatta. Men denna målsättning kommer att innebära en mycket krävande utmaning för landskapsregeringen och för lagtinget, eftersom alla som vill bekänna sig som ansvarsfulla politiker vill undvika att den goda samhällsservice
som idag erbjuds inte reduceras i oskälig utsträckning.
I budgetens nuvarande utformning finns som brukligt en generell fullmakt
för landskapsregeringen att uppta lån för budgetens förverkligande. Utskottet
har för sin del bedömt att det inte torde finnas behov av att uppta lån under
budgetåret, annat än möjligen korta likviditetsförbättrande lån. Till denna del
har en reservation lämnats där det framgår att reservanterna inte önskar ge
landskapsregeringen denna fullmakt.
Utskottet har diskuterat frågan om övertagande av beskattningsbehörighet
och har i samband därmed även berört frågan om lämpligt tillvägagångssätt
under mellantiden fram tills dess att besked i frågan ges i samband med revideringen av självstyrelselagen. För att utveckla tankegångarna och förbereda
planerna på utvidgad egen beskattningsrätt kunde, då tiden för detta anses
vara lämplig, en insats göras för att försöka ge svar på den naturliga frågan
om hur vi i praktiken vill använda den nyvunna beskattningsrätten. En minoritet i utskottet framförde förslag på att landskapsregeringen ska klargöra vilken skattebehörighet Åland eftersträvar och att man därefter ska återkomma
till lagtinget med ett meddelande där regeringen klargör för vad man önskar
åstadkomma avseende en egen åländsk beskattning.
Herr talman. En stor förändring genomförs vid årsskiftet i och med att det
nybildade fastighetsverket då inleder sin egentliga verksamhet. En så här
pass stor nyordning kräver att allt är väl genomtänkt för att det nyinrättade
verket ska kunna fullfölja ambitionen att på ett professionellt och kostnadseffektivt sätt förvalta och utveckla landskapets fastighetsbestånd. Det är min
tro att utskottet sannolikt kommer att fördjupa sig i fastighetsverket efter att
verksamheten har kommit igång, kommer då också att förvissa sig om att såväl beställar- som utförarfunktionerna fungerar på avsett sätt och även att systemet med internhyror är rättvisande och uppfattas vara är rättvist hos användarna.
I det sammanhanget, herr talman, är det naturligt att nämna några ord om
den planerade renoveringen av lagtingsbyggnaden. Utskottet har erfarit att
processen härvidlag redan har varit lång och i utskottet finns en uppfattning
om att det finns en allmän och stor förståelse för behovet av renovering och
viss ombyggnad. Utskottet har fått information om projektets innehåll och
även information angående den kalkylerade kostnaden om i storleksordningen fyra miljoner euro. Projektet är tänkt att förverkligas i fastighetsverkets
regi och kostnaderna kommer att belasta lagtinget i form av internhyra. Projektet sätts igång förutsatt att inte lagtinget har invändningar mot planerna.
Utskottet har för sin del inte markerat att man önskar avbryta projektet. Däremot har en av utskottsledamöterna lämnat in en reservation som vänder sig
mot renoveringsplanerna.
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Herr talman. Med detta sagt önskar finans- och näringsutskottet härmed
lämna sitt betänkande gällande ”Budget för landskapet Åland 2016” till lagtinget för fortsatt behandling.
Jag övergår nu till att säga några ord om finans- och näringsutskottets betänkande gällande ”Ändringar i skattelagstiftningen 2016”. Ändringen gäller
”Landskapslag om ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland”
och innebär dels att grundavdraget i kommunalbeskattningen höjs med 50
euro till 3 020 euro, dels gäller ändringen ett återinförande av donationsavdrag i kommunalbeskattningen.
När det gäller konsekvenserna för kommunerna utgår man i beredningen
från att avdraget medför en mindre intäkt för kommunerna om cirka 100 000
euro för år 2016. Nyttan tillkommer i första hand låginkomsttagare. Redan
när ändringsförslaget presenterades fördes en debatt om vikten av att kommunerna kompenseras för de tilläggskostnader som ny lagstiftning medför.
Uppfattningen är att denna pålaga ryms in inom tidigare fattade beslut där
landskapsregeringen har påtagit sig kostnader i samband med ett annat
ärende.
Donationsavdrag gällande donationer till universitet och högskolor tillämpades senast för åren 2009 till och med 2012, tanken är nu att införa möjlighet till donationsavdrag på nytt från och med skatteåret 2016. Utskottet har
informerats om hur avdraget kan användas och har erfarit att avdrag även
kan göras gällande donationer till Ålands Högskola. I förtydligande syfte har
detta även angetts i detaljmotiveringen. Frågan om avdraget överhuvudtaget
är nödvändigt har inte varit föremål för en grundligare diskussion.
Donationsavdragets inverkan på kommunalbeskattningen är svår att förutspå. I beredningen har angetts att avdraget kan tänkas minska kommunernas
skatteinkomster med ca en miljon euro och i beredningen har man därför antagit att motsvarande skatteminskning för de åländska kommunerna kan
väntas uppgå till ca 5 000 euro. Finans- och näringsutskottet omfattar landskapsregeringens förslag och överlämnar sitt betänkande till lagtinget för
fortsatt beredning.
Herr talman. Finans- och näringsutskottets nästa betänkande gäller ”Höjd
landskapsandel för socialvården”. I lagtingsdebatten diskuterades i första
hand hemvårdsstödet därtill anslutna syften och nytta med den redan beslutade reformen, väldigt lite om finansieringen. Utskottet har fokuserat endast
på frågan om förslaget om höjda landskapsandelar till kommunerna och vill
uppmana landskapsregeringen att utvärdera ersättningens nivå senast i samband med revideringen av landskapsandelssystemet. Utskottet har inga invändningar mot landskapsregeringens lagförslag innehållande en ökning av
landskapsandelarna för kommunernas driftskostnader för socialvården.
Detta sker bl.a. genom att justera upp bidragsprocenterna i samtliga bosättningsstrukturgrupper.
Vid granskning av hur bidragssystemet är uppbyggt kan man som utskottsmedlem ha synpunkter på att man ökar bidragsprocenten, för i det här
fallet hela grunddelen i landskapsbidragssystemet trots att det handlar specifikt om förändrade kostnader för hemvårdsstödet och därmed kan man ifrågasätta om ett schablonsystem av det här slaget borde ersättas av ett system
där man i stället ger bidrag för de faktiska kostnaderna inom respektive kostnadskategori, i det här fallet hemvårdsstödet. Utskottet har erfarit att den
presenterade kostnadsökningen för hemvårdsstödet till och med kan vara
491

högre än vad som presenterats i beredningen, beroende på vilka variabler
man tar som utgångspunkt i beräkningarna. Finans- och näringsutskottet har
efter diskussion omfattat landskapsregeringens förslag och överlämnar sitt
betänkande till lagtinget för fortsatt beredning.
Herr talman. Det sista betänkandet som jag redogör för gäller ”Förlängning av bostadssparsystemet”. Landskapsregeringen föreslår en förlängning
till år 2019 av systemet med utbetalning av en bostadssparpremie om 3 000
euro i anslutning till gjorda bostadssparavtal, samt en om man så får kalla det
uppstädning av lagsamlingen så att förordningarna om bostadssparpremier
och räntestödslån inte längre ska vara tillämpliga genom landskapslagen utan
istället så att förordningarna görs tillämpliga genom landskapsförordning.
Efter diskussioner om innehållet och bl.a. frågan om definition av begreppet
”eller byggarbetet inletts”, där slutsatsen är att bygglov ska ha beviljats, föreslår utskottet att lagförslaget antas oförändrat. Tack.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, herr talman! Det är ett tänkvärt betänkande över budgeten som
finans- och näringsutskottet presenterar. En genomgående iakttagelse
är att man på flera ställen drar sig för att ha en åsikt med tanke på den
färska regeringsbildningen. Det är synd att man från finans- och näringsutskottet inte tog möjligheten att ge den nya regeringen lite mera
vägkost, utan i stället skjuta ganska många viktiga beslut på framtiden.
Ett exempel är när man tycker att idén att konkretisera en framtida
åländsk beskattning är positiv, men skriver att det ska göras tidsmässigt
ändamålsenligt. När anser finans- och näringsutskottet att det är tidsmässigt ändamålsenligt att påbörja ett sådant arbete?
Ltl Tage Silander, replik

Lämpligheten kan vara olika beroende på vem som svarar, utskottet har
ingen gemensam tidpunkt när detta ska ske. Utskottet har ansett att det
är en viktig fråga och att landskapsregeringen, i o m budskapet, nog
kommer att ta till sig frågan och försöka få in den i sitt schema när så är
lämpligt. Är klart att man vill komma igång med arbetet, åtminstone i
någon form ganska tidigt. Vi vet också att t.ex. röster från näringslivsorganisationer har varit kritiska, eller åtminstone fundersamma, till utökad åländsk beskattning. Av den anledningen skulle det kunna vara bra
att veta hur detta skatteinstrument kommer att användas, småningom
är lämplig tid.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, herr talman! Vi gör långt samma analys från Ålands Framtids sida
att det är en fråga som måste diskuteras och är därför positivt att utskottet har en liknande linje. Även om utskottet inte har en enad uppfattning
om när det är lämplig tidpunkt vore det intressant att höra utskottsordförandes personliga synpunkt. Ställer frågan rakt ut, vad anser utskottsordförande i egenskap av lagtingsledamot och fristående politiker om
man bortser från rollen som talesperson för utskottet, borde man påbörja arbetet direkt?
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Ltl Tage Silander, replik

Som fristående politiker svarar jag att det är bra om man börjar med att
i de politiska partierna närma sig frågan och så småningom snurra upp
hela problematiken och när tids nog är lämpligt få in det också på landskapsregeringens bord som ett viktigt ärende att hantera. Utan att ha
konfererat med landskapsregeringen om tidpunkten så har nog landskapsregeringen att göra för att hantera den nya situationen att man är
en ny regering, men också det budgetunderskott som budgeten nu visar
och att nu ösa på med en massa uppgifter som ska börja 1 januari, det
håller inte man måste lägga dem i någon sorts ordning.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Veronica Thörnroos, replik

Talman! Utskottsordförande Silander är en försiktig general och det är
en klok strategi han har tagit i det nya arbetet i egenskap av ordförande.
Vill tacka utskottsordförande för ett gott arbete och samtidigt är jag glad
att ordförande vågar vara tydlig när regeringen är svajig, tänker på det
mindre som diskuteras i budgeten. Landskapsregeringen talar svävande
om att underskottet är ca 20 miljoner, utskottet har klargjort att det är
17,6 miljoner. Det är viktigt att den summan också kommer fram.
Ltl Tage Silander, replik

Det är fint att höra de orden. När det gäller frågan om 17,6 miljoner
valde vi i utskottet att ta den siffra som är presenterad som förra landskapsregeringens mening, att detta är minusresultatet för det kommande året. Vi har också i utskottet diskuterat det verkliga underskottets storlek, där vi har beaktat frågan om hur mycket man kan ta ut från
dotter- och närståendebolag typ PAF, vad är rimligt, vad är långsiktigt
hållbart osv. I det här fallet valde vi att ta den enda officiella siffra som
finns.
Vtm Veronica Thörnroos, replik

Talman! Den siffran är väldigt viktig. Det är väldigt viktigt om underskottet är 17,6 miljoner eller om det är ca 20 miljoner. Det betyder två
saker för oss som arbetar aktivt. För det första vet vi vilken siffersats vi
ska arbeta med på riktigt, inte det som regeringen har höftat till. För det
andra är det viktigt för ålänningarna att veta att vi har koll på siffrorna,
det är inte något cirka miljonbelopp vi talar om utan det finns angivet.
Det är viktigt, så ska ett utskott jobba.
Ltl Tage Silander, replik

Landskapsregeringens ministrar och jag är helt överens om hur stort
underskottet är i budgeten. Att det samtidigt är i 20-miljonersklassen
kanske man inte kan klandra någon för att säga, för det är ditåt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, talman! I remissdebatten till denna budget lyfte jag upp det faktum att var fjärde budget är att betrakta som väldigt vingklippt. Det ser
vi här på ganska många sätt för man står i väntans tider på den tilläggsbudget som ska komma med förslagen till hur man ska reda upp underskottet. Ser att man i utskottet har fört ett resonemang kring tidpunkten
för lagtingsval, som jag föreslog att skulle flyttas till våren för att man
därmed skulle få en mer städad kommunikation när det gäller budgeten
och bättre hantering. Jag fick intrycket av ett mycket brett understöd
och hade förväntat mig starkare skrivningar än att utskottet framhåller
att även andra lösningar kunde övervägas, att man förväntar sig att
landskapsregeringen kommunicera sina tankegångar gällande detta på
lämpligt sätt. Borde inte utskottet ha formulerat det tydligare och sagt
vad man egentligen vill? Finns det inte starka skäl till att man ska vara
tydligare och vilka andra lösningar kunde övervägas?
Ltl Tage Silander, replik

Utskottet kände inget uttryckligt behov av att lösa problematiken. Vi
konstaterade samma sak som ltl Pettersson säger att det togs upp i remissdebatten, förövrigt höll ltl Pettersson ett längre anförande om det,
vilket var bra och det tog vi till oss. Det är en problematik som måste lösas, det behöver nödvändigtvis inte vara så att det bara är frågan om att
flytta tidpunkten till våren som ska vara gällande, det kan också som har
nämnts i utskottsbehandlingen vara annat. Som ett exempel nämner
man som förslag att man kunde ändra bokslutsperioden för att ta det
riktigt långt. Alla dessa saker måste beredas särskilt, inte som ett huggskott i ett utskott.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Man kunde ha varit tydligare. Man ska minnas att det är utskottet som
är hästen och landskapsregeringen som är kärran, inte tvärtom. En fundering kring Högskolan på Åland där man formulerar det väldigt lokalt.
Säger att man ska utveckla samhället och näringarna på Åland, samt att
landskapsregeringen bör analysera och överväga vilka utbildningar högskolan ska tillhandahålla. Det står i regeringsprogrammet att man vill
bolagisera högskolan vilket gör att en stor del av ansvaret för planeringen faller från den bolagsstyrelsen, plus att högskolan väldigt tydligt har
sagt att man är ute efter att ta in elever utifrån för att göra dem till ålänningar. Här nämns ingenting om de strävandena utan man får intrycket
av en väldigt lokal högskola. Det måste jag väl ändå ha missförstått?
Ltl Tage Silander, replik

Ltl Pettersson har rätt att han har missförstått det. Vår strävan är att
högskolan ska fungera precis som nu, d.v.s. att man får in elever också
utifrån till våra utbildningar, annars skulle det antagligen inte ens finnas
underlag tillräckligt för att kunna bedriva de linjer som nu bedrivs. Det
som däremot har diskuterats är vilka linjer vi ska ha på högskolan nu
och i framtiden. Hur har omvärldsbilden förändrats? Är det faktisk så
att vi ska utbilda däcksbefäl i samma utsträckning nu som vi har gjort
tidigare? Hur ser konkurrensen ut med Åbo, Kotka och andra ställen där
man också utbildar? Den frågan var väldigt diskuterad. Det vi vill göra
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är att man sättare utbildningen på den nivå och inom de sektorer vi är
intresserade av.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Grundbudskapet i detta betänkande är att utskottet ger sitt
stöd för landskapsregeringens ambitioner att bryta trenden med växande underskott och krympa ihop hållbarhetsgapet till noll på sikt. Det
är ett enat utskott som ställer sig bakom ambitionen. I regeringsprogrammet diskuterade vi de tydliga målsättningarna bara för någon vecka
sedan. Underskottet budgeterat för 2016 är 17,6 miljoner euro. Vi vet att
trenden är att det skulle ske en kraftig ökning av underskottet ifall vi
ingenting skulle göra, därför bedömer vi att hållbarhetsgapet är i tjugo
miljonersklassen, det är bra att det finns enighet i lagtinget att vi nu ska
ta tag i frågorna ordentligt.
Ltl Tage Silander, replik

Tack, herr talman! En bedömning jag gör är att faktisk hela lagtinget
tycker att det är ett problem. Det kommer säkert att diskuteras hur detta
problem ska tacklas.
Minister Mats Perämaa, replik

Frågan att flytta tidpunkten för lagtingsvalet, i betänkandet finns en
enighet i att utskottet anser att lagtinget ska ge landskapsregeringen ett
uppdrag att titta på problematiken. Det räcker för oss. Enigheten till den
delen tycks finnas där, sedan hur landskapsregeringen för dialog med
lagtinget inför att man eventuellt för fram ett lagförslag är en betydligt
mindre saken än en enighet i själva uppdraget som ges av lagtinget.
Ltl Tage Silander, replik

Herr talman! Inte bara förmodligen utan helt korrekt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Runar Karlsson, replik

Herr talman! Kan konstatera att utskottet och utskottets ordförande
pratar om att man ger landskapsregeringen i fullmakten att uppta likviditetslån så att man klarar det under perioden. Har utskottet diskuterat
lånets storlek och lånets tid?
Ltl Tage Silander, replik

Svaret på den uttryckliga frågan är nej. Har konstaterat efter konsultationer att det antagligen inte kommer att behöva upptas något lån den
här gången heller. Vi är på väg mot en situation, om ingenting görs, att
det kommer att behöva lånas därför måste åtgärder vidtas. Vi vill inte
hamna i den situationen att vi under sommarmånaderna, beroende på
hur utbetalningar och inflöden ser ut i landskapets ekonomi, skulle bli
torra i kassan av någon orsak. Risken för det är enligt de bedömningar vi
gör väldigt liten, därför är risken väldigt liten att ge en fullmakt.
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Ltl Runar Karlsson, replik

Herr talman! Det här gör mig orolig med tanke på att landskapet har 50
miljoner i kassan. Nu tror tydligen inte den nya regeringen att man ska
klara av att hålla den summan eller t.o.m. att den summan kan rasa ner
mot 10-20 miljoner. Det är konstigt att man i praktiken har gett fullmakt
in blanco att ta upp hur mycket som helst och även under hur lång lånetid som helst. Vi får se hur det slutar här i salen. Blir betänksam över
hur utskottet har sagt. Indirekt ger man dåligt förtroende till regeringen
att kunna hantera situationen, trots allt finns det 50 miljoner i kassan.
Ltl Tage Silander, replik

Tack, herr talman! Med den beskrivning som ltl Karlsson göra är risken
väldigt liten för att behöva ta upp lån. Ltl Karlsson behöver inte vara
alltför orolig. Det fick vi också omvittnat när förra finansministern
Nordlund gjorde sin redogörelse över budgeten. Därtill kan man lägga
till att fullmakten gäller för att kunna förverkliga budgeten. Det finns
inga fantasibelopp man kan ta upp utan bara till den delen det eventuellt
skulle vara nödvändigt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, herr talman! Har man fört diskussion om värdering av fastigheterna? Som exempel Guttorpfastigheten som har en internhyra som ligger på 546 000, hur har man kommit till ett sådant fastighetsvärde som
motsvarar en sådan internhyra? Det är en produktionsanläggning och i
princip är fastigheten värdelös om man stänger ner hela verksamheten.
Det är som att jämföra med en ladugård med mjölkkor i, slutar man
med verksamheten är byggnaden värdelöst. Har utskottet överhuvudtaget ifrågasatt värderingarna av fastigheterna, är det marknadsvärdet eller vilken typ av värde har man gått efter?
Ltl Tage Silander, replik

Herr talman! Det här är en väldigt viktig fråga som jag också berörde att
vi i utskottet känner och att vi kommer att titta på fastighetsverkets
verksamhet och specifikt internhyressättningen. Den här iakttagelsen
har gjorts i utskottet bl.a. när det gäller Guttorpanläggningen där hälften
av kostnadsmassan består av internhyra. Det fick naturligtvis oss att
ifrågasätta just den hyressättningen. Vi kommer att titta på hur internhyressättningen ser ut så att det blir rättvist och uppfattas som rättvist
för respektive användare.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, herr talman! 55 procent av kostnaderna idag är internhyra av Guttorps verksamhet. Då är det stor risk att man i framtiden börjar ifrågasätta den verksamheten eftersom man har en så hög internhyra och det
skulle på samma gång vara synd att det blir en slagpåse gentemot verksamheten. För den skull kan verksamheten konkurrensutsättas, eller
titta på verksamhetens effektivitet i framtiden vad som är bäst för
åländska fiskenäringen, utplanteringen av fisk. Det är bra att utskottet
titta på internhyrorna och det finns skäl att följa upp det i framtiden.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Roger Nordlund, replik

Herr talman! Vill tacka utskottet och utskottsordförande för ett mycket
välbalanserat betänkande. Det är måttfullt och ansvarsfullt, följer i stort
sett de riktlinjer som drogs upp av den förra regeringen i samband med
den budget som nu ligger till behandling och den verklighetsbeskrivning
som vi allihop ser ungefär likadant. Betänkandet står i stor kontrast till
det starka ord som var i samband med remissen, budgeten och presentationen av regeringsprogrammet. Vi håller nu alla på att landa i en någorlunda gemensam verklighet kring den ekonomiska politiken. Det är
jag glad för.
Det som den förra regeringen togs med överraskning och inte egentligen hann ta tag i, var när vi fick uppgiften om att vi inte har någon befolkningsutveckling på Åland det här året. Har utskottet hunnit titta på
det, för det är en väldigt viktig fråga att närmare analysera?
Ltl Tage Silander, replik

Tack, herr talman! Vi har inte dess mera berört befolkningsutvecklingen
och vad man kan tro om befolkningsutvecklingen framåt. Däremot har
vi noterat att det för första gången på väldigt länge har stannat upp. Vi
har berört det när vi har diskuterat med ÅSUB om deras verksamhet i
stort. Här behöver vi fortsätta diskussionerna för att kunna se vad som
är på gång och vad vi alla här kan göra för att hjälpa befolkningsutvecklingen på traven.
Ltl Roger Nordlund, replik

Herr talman! Jag hade gärna sett en skrivning om det i betänkandet.
Hoppas att vi kan få det i samband med omställningsbudgeten så att vi
kan ha en diskussion kring frågorna därför att de är viktiga. Hela vår
demografiska struktur är väldigt känslig. Har vi en bra befolkningstillväxt kommer vi att klara oss, annars får vi en helt felaktig pyramid i
samhället och det ställer egentligen allting på huvudet. Vi är alla stolta
över den låga arbetslösheten vi har här på Åland, men får vi 300 personer mindre per år är det egentligen så att vi håller på exporterar god arbetskraft osv. Det finns väldigt många infallsvinklar på detta. Jag hoppas verkligen att vi skulle kunna få en ordentlig analys av det till lagtinget från regeringen så att vi kan se hur vi kan hjälpas åt, för vi måste
få igång befolkningstillväxten igen annars blir det inte bra på sikt.
Ltl Tage Silander, replik

Tack, herr talman! Det här är en av de absolut viktigaste frågorna även
fast det inte noteras specifikt i betänkandet annat än i fråga om avräkningsgrunden. Det är absolut en viktig fråga och kommer själv att ta till
mig av de ord som ltl Nordlund sade.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
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Vtm Veronica Thörnroos

Talman! Jag vill inledningsvis anknyta till det som ltl Jörgen Pettersson har
lyft vid några tillfällen angående en eventuell förändring av tidpunkten av
lagtingsvalet. Som situationen är nu finns jag med på hörandelistan i egenskap av minister, samt i egenskap av reservant till det budgetförslag som den
regering har lagt som jag själv satt med i. Det här väcker förstås en viss förvåning och därför vill jag vara tydlig och säga att i den första reservationen som
jag kommer att presentera här och nu rör självstyrelserevisionen. Där har utskottet varit lite för mjäkig finns inga skrivningar, jag hade önskat en större
tydlighet.
Den andra reservationen som jag kommer att ta upp i dag rör hälso- och
sjukvård, där har regeringen slagit in på felaktig väg. Vad gäller reservationerna jag presentera finns också ledamöterna Lars Häggblom och Stephan Toivonen men som reservanter.
Vad gäller självstyrelserevisionen och skattebehörigheten vill jag vara tydlig med att jag inte är den första som står på barrikaderna för att se att Åland
ska ha en egen beskattning. Jag är inte den första som står och säger att här
och nu ska vi ta överbeskattningen. Däremot säger jag att vi måste börja diskutera frågan i Ålands lagting. Vi måste vara tydliga med att ge ett uppdrag åt
landskapsregeringen att aktivt ta tag i skattefrågan och fundera vad är det vi
vill? Vad är det vi eftersträvar? Vad tror vi att är det klokaste, smartaste för
att det åländska samhället ska utvecklas?
Vi vet alla som sitter här att Ålands näringsliv har sagt, nej rör inte beskattningen. Vi som sitter här vet också vi att vi ändå kanske inte har den politiska mognad som krävs för att ta över beskattningen. Det är inte det som är
frågeställningen, frågeställningen är vad är det bästa för det åländska samhället?
Därför föreslår vi reservanter att man under kapitlet självstyrelselagsrevision har ett ändringsförslag som vi kommer att ta upp i detaljmotiveringen
som lyder som följer. ”Den 13 januari 2015 avgav Ålandskommitténs sitt
delbetänkande, Ålands självstyrelse i utveckling. Utgående från delbetänkandet och utlåtanden från remissinstanserna i riket och landskapet fortsatte kommittén sitt arbete i avsikt att ge ett slutbetänkande i form av en
regeringsproposition senast den 30 april 2017. Utskottet betonar vikten av
utvecklingen av självstyrelsen. Beskattningsfrågor är en central del av
detta. Utskottet anser för sin del att landskapsregeringen ska klargöra vilken skattebehörighet Åland eftersträvar och därefter återkomma till lagtinget i form av ett meddelande där regeringen redogör för vad man önskar
åstadkomma avseende en egen åländsk beskattning”. Det är möjligt att regeringen kommer tillbaka till lagtinget och säger att de inte tycker att det här är
en bra idé, det är fullt möjligt, jag acceptera det också. Som parlament måste
vi våga diskutera beskattningsfrågorna. Som läget är nu känns vi mera som
ett objekt vid diskussioner till Helsingfors än ett subjekt och på det viset kan
vi inte ha det. Vet att ledamöter i centerns lagtingsgrupp kommer att fortsätta
i sina anföranden kring den här frågan.
Går över till den andra reservationen som också stöds av ledamöterna Lars
Häggblom och Stephan Toivonen och det gäller Ålands hälso- och sjukvård.
Vi ska komma ihåg att organisationen kring Ålands hälso- och sjukvårds styrelse är så konstruerade att alla lagtingsgrupper sitter med i styrelsen och har
alltså mer eller mindre påverkningsmöjligheter av verksamheten. Vi läser i
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regeringsprogrammet att vi ska ha en ökad självfinansiering av ÅHS, vilket
indirekt betyder att vi ska höja avgifterna. Man säger vidare att man ska samverka med det privata, det ska utvecklas. Så långt gott och väl. Sedan läser
man i lokalpressen, från ett av regeringspartierna moderat samling, att viss
guldkant måste bort. Vilket två dagar senare följs av en insändare av en socialdemokrat med mycket god kännedom om organisationen inom Ålands
hälso- och sjukvård, som i sin tur frågar vad vill moderat samling göra? Här
börjar det bli tveksamt vad regeringen håller på med vad det gäller hälso-och
sjukvården.
För säkerhets skull skickade sedan regeringen ett e-post meddelande till
samtliga anställda på ÅHS för att tala om vad de egentligen menar, d.v.s. vi
ska nog ta det lugnt det är ingen fara, vi menar egentligen inte det vi tidigare
har sagt. Det här är det bästa ledamöter har skapat en stor oro, rädsla och
otrygghet hos ålänningarna. Vad är det som landskapsregeringen vill göra?
Vill man privatisera, höja avgifterna, är det något som ska skäras bort, badade i så fall som ska skäras bort? När kan vi få besked om detta? Jag vill inte
ta till stora ord men kan säga att den som är frisk har många önskningar speciellt i juletid men den som har sjunkit har bara en.
Med anledning av detta föreslår Lars Häggblom, Stephan Toivonen och jag
ett ändringsförslag under allmänna motiveringen som vi kommer att föra till
omröstning i samband med detaljbehandlingen. Utskottet betonar vikten av
att ÅHS verksamhet och noterar att en stor andel av landskapets budget går
till att täcka ÅHS kostnader. Med anledning av detta uppmanar utskottet
landskapsregeringen att i ett meddelande återkomma till lagtinget och närmare beskriva sina intentioner. Detta meddelande bör lämnas före den av
landskapsregeringen aviserade tilläggsbudgeten förs till lagtinget, vilket torde
vara under första halvan av 2016.
Jag förstår mycket väl att man inte i detalj från landskapsregeringens sida
kan tala om än vad eller hur man tänker göra det, det är för kort tid. Men det
vore av respekt för ålänningarna ändå möjligt om landskapsregeringen vill
komma med ett meddelande där man är lite tydligare med inriktningen som
Ålands hälso- och sjukvård kommer att få den närmaste tiden. Tack.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, herr talman! Det är positivt att utskottet har diskuterat skattefrågan och hur vi bäst jobbar vidare med den. Det förslag som vicetalman
Thörnroos lägger tillsammans med övriga reservanter i utskottet utgår
från den diskussionen och att det här är något som behöver göras. Landskapsregeringen skulle arbeta med frågan och vi har lagt förslaget att
man skulle ha en parlamentarisk kommitté som tittar på frågan specifikt. Formen för det är inte det viktiga, det viktiga är precis som vicetalmannen var inne på att vi måste inleda ett arbete och fundera vad vi vill
uppnå. Vicetalmannen ger inte en korrekt beskrivning av vad näringslivet har sagt nej till en egen beskattning, det man har sagt är att man inte
är för en egen beskattning såvida man inte preciserar varför man ska ha
det och vad man ska göra med skattebehörigheten. Det borde vara skäl
nog för att påbörja arbetet.
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Vtm Veronica Thörnroos, replik

Tack talman! Delar helt ledamotens syn att regeringen borde börja arbeta med detta. Det kan också vara en parlamentarisk kommitté, det är
inte formen som är det viktiga. Som situationen är i dagsläget är det
Ålands lagting tillsammans med representanter från Finlands riksdag
som för en diskussion hur självstyrelsen ska utvecklas, medan landskapsregeringen är åsidosatt. Det finns en historia kring hur saker har
utvecklats som de har gjort, men tycker ändå att det vore angeläget att
också landskapsregeringen aktivt börjar arbeta med dessa frågor.
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag delar den uppfattningen. Vi får ändå vara glada att utskottet som så
är enigt om att det här måste göras, men att man strider om tidpunkten
för det. Det ska bli intressant att ta del av regeringens åsikt och höra
kommentarerna när man vill sätta igång arbetet eller om man har en
helt annan uppfattning än finans- och näringsutskottet. Vtm Thörnroos
och jag får vänta på att det kommer en precisering från landskapsregeringen i den här viktiga frågan.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Reformeringen av självstyrelsesystemet går vidare, vi har en
parlamentariskt tillsatt kommitté som jobbar med det. Centern bidrar i
det arbetet på ett väldigt ansvarsfullt sätt. Jag skulle rekommendera ltl
Thörnroos och centergruppen att diskutera frågan internt och lyssna på
sin väldigt kloka medlem i Ålandskommittén, som kanske inte tycker
exakt lika om jag har tolkat diskussionerna rätt. Första steget i Ålandskommitténs arbete är att jobba för att se till att möjligheten ligger i
åländska händer, någon gång i framtiden, efter att ålänningarna är
mogna att ta över skattebehörigheten. Det här ligger någonstans i tiden
2023, 2024 kanske 2030.
Vtm Veronica Thörnroos, replik

Talman! Tycker att jag är välinformerad om det arbete som sker i
Ålandskommittén. Vi har mycket goda rapporter som kommer till centerns lagtingsgrupp och jag har ingen anledning att betvivla innehåll eller riktningen i de diskussioner som förs. Ålandskommittén är en blandad kommitté med representanter både från rikssidan och från den
åländska sidan. Det är klart att arbetet får en annan struktur och en annan karaktär än om vi har en egen grupp som arbetar här. Det vi föreslår
här är ingenting som slår mot Ålandskommittén, snarare ett stöd för att
landskapsregeringen ska känna att även oppositionen är med i frågan
och vi stöder om man aktivt vill arbeta vidare med beskattningsfrågorna,
eftersom vi tycker att det är viktiga
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Noterade att ledamoten sade någonting i sitt anförande om att
lagtinget var helt på sidan, eller hur det uttrycktes. Men lagtinget är
välinformerat, vi sitter på stolarna för lagtingets- och för partiernas del,
det förankras i självstyrelsepolitiska nämnden och linjen ritats upp till500

sammans av oss alla partier. Det är självklart att det på Åland ska föras
djupa ingående diskussioner om skattebehörigheten. Ltl Thörnroos och
de som har skrivit på reservationen är för tidigt ute. Det är först när det
börjar bli aktuellt som vi kan ha en mer fördjupad diskussion i samhället. Kan också påminna om att det är många parlamentariska skattekommittéer som har suttit och jobbat med det här och lagt grunden för
det arbete som bedrivs idag.
Vtm Veronica Thörnroos, replik

Vet inte om jag var otydlig i mitt anförande, eller om det var felsägning
från min sida. Jag vet att Ålands lagting är engagerade i kommittén. Vad
jag försökte säga och hoppas att jag sade är att regeringen inte har en
speciellt aktiv roll i det arbetet och att det finns en historia varför kommittén har den sammansättning som den har. I första repliken sade
vicetalman att det är frågor vi ska diskutera någon gång i framtiden.
Samtidigt känner både vicetalman och jag till hur långsamt demokratins
kvarnar mal. Det skulle vara skäl att internt fundera vad är det vi vill
med en egen åländska beskattning. Inte behöver vi sitta och vänta att
kommittébetänkandet ska bli färdigt och därefter börjar vi fundera vad
vi egentligen vill göra. Det känns inte optimalt tidsmässigt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, herr talman! Vtm Thörnroos nämner att Ålands lagting ska ge i
uppdrag åt Ålands landskapsregering att återkomma och klargöra vilken
skattebehörighet som eftersträvas. Vi backar bandet ett par veckor, där
vi har suttit i utskottet och diskuterat samma sak, men som jag anser att
ligger under Ålandskommittén och dess ansvar att också jobba med
denna fråga. Vtm Thörnroos nämner att det sitter parlamentariker både
från rikssidan och hemifrån. Den åländska gruppen fungerar som en
grupp där i stort sett alla partier är med, att de jobbar vidare med frågan
och äger den är viktigt. När vi pratar om självstyrelsen och vem som ska
sitta i förarsätet är det ändå Ålands lagting som ska leda frågan och inte
vänta på vad landskapsregeringen ska komma med.
Vtm Veronica Thörnroos, replik

Talman! Har noterat tidigare att ltl Göte Winé och jag inte har en samsyn kring Ålandskommitténs roll och möjligheter, inget fel i det. Det för
diskussionen och arbetet framåt när man kan resonera kring det. Vi reservanter anser ändå att landskapsregeringen, inte lagtinget, är det organ inom landskapet Åland som är den högsta verkställande makten.
Den högsta beslutande makten finns här, den högsta verkställande makten finns i regeringen. Därför har vi sett det angeläget att ge en klar och
tydlig indikation åt landskapsregeringen att arbeta aktivt med dessa frågor.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, herr talman! Håller med vtm Thörnroos att konstruktiva diskussioner för det framåt. Håller också med om att den högsta verkställande
makten är landskapsregeringen, med det här ligger på en parlamenta501

risk nivå. Att vi här diskuterar och får en bred politisk enighet kring
detta, att alla känner sig delaktiga. Det ska vi jobba för, istället för att
bara landskapsregeringen ska jobba och då blir det rumba med vart det
ska gå vidare. Låt oss i stället jobba gemensamt framåt.
Vtm Veronica Thörnroos, replik

Talman! Parlamentarismens grundfilosofi är att den sittande regeringen
har ett majoritetsstöd i lagtinget, därigenom är regeringen och stora delar av lagtinget redan som kommunicerande kärl. Det är inte fråga om
att lagtinget gör en sak och regeringen jag något annat utan arbetet sker
tillsammans mellan landskapsregeringen och det i lagtinget som stöder
regeringen. Vi tycker inte att det ena utesluter det andra. Att landskapsregeringen aktivt börjar arbeta med frågorna betyder inte att lagtinget
ska sitta här och rulla tummarna och vänta. Det här är ett arbete som
behöver göras gemensamt om vi ska få det framåt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Wille Valve, replik

Tack vtm Thörnroos. Jag häpnar med tanke på de modiga reformer som
vicetalmannen själv har genomdrivit under föregående mandatperiod
inom infrastruktur, inte minst med sikte på att få ned kostnaderna. Vtm
Thörnroos har i skinnet känt vad det innebär att vilja förändring, därför
hade jag väntat mig något konstruktivare inlägg. Vad gäller sakfrågan är
vi idag, som budgeten också konstaterar, uppe på en nivå där ÅHS
driftskostnader står för 44 procent av landskapsbudgeten. Vi sitter samtidigt med ett underskott på 17,6 miljoner och ett estimerat hållbarhetsgap på 20 miljoner. Vtm Thörnroos inledde anförandet med att säga att
”regeringen har slagit in på en felaktig väg i fråga om hälsovården”, vad
vill centern?
Vtm Veronica Thörnroos, replik

Talman! Repliken återkopplar inte till mitt anförande. Jag har själv varit
med och drivit igenom reformer, det har varit hårt och tufft. För mig
personligen är det av alldeles sekundär betydelse vem som får en väg eller vem som sätter ut vägpinnarna eller annat. Huvudsaken är att det
blir gjort bra och gärna så billigt som möjligt så att samhällsmedlen kan
användas till annat. När det gäller hälso- och sjukvård är det den breda
spretiga bild som landskapsregeringen har gått ut med offentligt som
har skapat oron. Man skulle ha gett sig till tåls och väntat någon månad,
pratat ihop sig lite mera. Det har skapat oro hos invånarna och det är
den oron jag försöker förmedla här och uppmanar landskapsregeringen
att återkomma till lagtinget.
Minister Wille Valve, replik

Diskuterar vi vad som har stått i media, framför allt i Ålandstidningen,
handlar det om ett återgivande av regeringsprogrammets innehåll där
det bl.a. står att vi ska se över avgifterna. Vi diskuterar servicesedlar och
nya verksamhetsformer i samverkan med tredje- och privatsektorn, det
borde inte vara någon direkt kioskvältare eftersom det har stått i vårt
regeringsprogram.
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Det som förvånar mig är att det verkar i ledamotens anförande som
att centern inte överhuvudtaget prioriterar att vi ska göra någonting åt
det 44 procenten i driftbudgeten som tillkommer ÅHS. Däremot hörde
vi i remissdebatten till budgeten nog uttalanden i stil med att vi borde
lägga ner hela kortrutten. Är det här åländsk center skulle vilja arbeta
med kostnadsnivåerna ifall åländsk center satt i regeringen?
Vtm Veronica Thörnroos, replik

Har svårt att följa det resonemang som framkommer i repliken. Det jag
försöker säga är att landskapsregeringen genom sitt agerande komma
med helt divergerande budskap både vid offentliga kanaler, via e-post
meddelande till samtliga anställda, vilket är synnerligen anmärkningsvärt att en minister hanterar e-post på det sättet, har skapat en rädsla
och en oro, en känsla av stor otrygghet hos de ålänningar som i dagsläget brukar hälso- och sjukvården. Jag förstår också att det inte är intentionen hos landskapsregeringen, den här frågan är för viktig för att
schabblas bort. Därför är mitt förslag att vi återkommer till lagtinget och
pekar ut riktningen vad ni vill göra för att därigenom visa ålänningarna
att vi har kontroll över situationen och sluta bråka internt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Camilla Gunell, replik

Tack, herr talman! Vad gäller det sista kan jag lugna vtm Thörnroos att
kommer riktlinjer och klarläggande kring både hälso- och sjukvården
och för andra frågor som ska tryggas och bedrivas framöver i samband
med vårens olika framställningar.
Vill beröra skattebehörigheten och därmed nya treenigheten som vi
ser på den finanspolitiska himlen, nämligen ledamöterna Thörnroos,
Toivonen och Lars Häggblom som föreslår att landskapsregeringen ska
ta itu med förberedelserna inför ett skatteövertagande. Under hela arbetet med budgeten, där vtm Thörnroos och jag jobbade sida vid sida, pågick det också en valrörelse. I den valrörelsen blev det klart att man från
centerns håll, genom ordförande Harry Jansson menade i likhet med
mig själv, att frågan om vilka skatter som skulle vara angelägna att tala
om på Åland är alltför prematur.
Talmannen
Tiden är ute!
Vtm Veronica Thörnroos, replik

Tack talman! Jag har inte rätt att föra fram hur diskussionerna har gått
inom finans- och näringsutskottet. Den skrivning som nu finns i betänkandet är mycket god skrivning. Det som vi inte kan omfatta som reservanter är när det är tidsmässigt ändamålsenligt, vem är det som ska avgöra det, är det Ålandskommittén, när ska det ske? Man borde sätta sig
ner och föra ett resonemang redan här och nu. Börja det arbetet med
tanke på hur långsamt demokratins kvarnar mal så vore det skäl att inleda det arbetet. För övrigt är vicelantrådet analys om centerns ställning
i den här frågan helt korrekt, men vi vill inte blunda för frågan utan vill
att man ska arbeta med den inte sitta och vänta.
503

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik

Vi måste först veta om det är en option för Åland att överta skattebehörighet eller inte. Det vet vi efter de möten som ska slutföra arbetet i
Ålandskommittén vilken typ av självstyrelsesystem vi kommer att ha,
om det här är och blir en option som står Åland till buds. Mitt förslag är
att vi ska inleda en fördjupad dialog med näringslivet och dess olika parter för att diskutera vilken typ utav skatter som näringslivet kunde se
nytta av. Det här är en fråga där näringslivet och politikerna måste gå
hand i hand. Jag kan inte föreställa mig att politikerkåren vill överta en
beskattning som strider mot näringslivets intressen. Annars ser jag hållbar utveckling som en viktig sak att jobba med i samband med reformen.
Talmannen
Tiden är ute!
Vtm Veronica Thörnroos, replik

Talman! Till den delen har vicelantrådet och jag en stark samsyn. Det
här är ett arbete som landskapsregeringen ska göra, ett arbete som behöver göras i dialog och samklang med näringslivet men även med
andra centrala aktörer. Till den delen finns inga frågetecken. Det som vi
vänder oss emot är att man ska börja med det när det är tidsmässigt
ändamålsenligt. Landskapsregeringen borde redan här och nu börja
fundera i de här termerna. Det här är ingenting som kommer att ske
snipp snapp, det är ett arbete som sträcker sig över många år. Därför
finns det anledning att redan nu börja formalisera det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Mats Perämaa, replik

Talman! Gällande ett eventuellt i meddelande om prioriteringar i sjukvården, vtm Veronica Thörnroos vet mycket väl att det är i samband
med budgetar, tillägg till budgetar som man i verkligheten ändrar på
verksamheter. Antingen tillför man mera medel, högre finansiering eller
det motsatta, där sätter man politiska prioriteringar som leder till verkliga beslut. Meddelanden är mera politiska åsikter som inte leder till
konkreta beslut, en förvaltning börjar inte verkställa i enlighet med ett
meddelande. Varför i denna ekonomiskt svåra situation, när vi måste ta
hand om underskotten på riktigt, varför börja arbeta med meddelanden
som inte leder till beslut? Varför inte göra som majoriteten har föreslagit, komma med en tilläggsbudget till våren där möjligheten till viktigt
arbete finns att göra?
Vtm Veronica Thörnroos, replik

Talman! Jag är tämligen övertygad om att i samband med tilläggsbudgeten kommer det att finnas ytterligare skrivningar. Vill också vara tydlig
med att finessen med att komma med ett meddelande till lagtinget blir
för det första att landskapsregeringen kan visa vilken väg man avser att
gå vad gäller hälso- och sjukvården. För det andra, för att vi får en separat debatt för ett synnerligen angeläget ärende som annars drunknar i
något i samband med tilläggsbudgeten. För det tredje som är det mest
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centrala, för att visa det åländska folket vad man vill göra eller åtminstone tala om att man inte vill göra och i så fall under vilken tidsrymd man arbetar. Jag förstår att det är svårt men det här är viktigt.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Det är synnerligen viktigt men landskapsregeringen vill
arbeta på riktigt och inte via sådana redskap som inte leder till verkliga
beslut.
Projektet med beskattningsbehörigheten och hela självstyrelselagsrevisionen är ett tvärpolitiskt projekt där hela lagtinget, alla partier i lagtinget har enats om en väg hur man ska vandra för att förhoppningsvis
nå framgångar i kommande självstyrelselag. Det är anmärkningsvärt att
centern genom anförandet och reservationen, vill överlåta diskussionen
om skattebehörigheter bara till majoriteten, till landskapsregeringen när
centern själv i anförandet säger att det finns tveksamhet. Centern har
från att ha haft ambitionen att vara det största partiet i landskapspolitiken för en månad sedan nu gett bild av att man är ett blekt oppositionsparti i den här frågan åtminstone.
Vtm Veronica Thörnroos, replik

Talman! Det är inte rätt av finansministern att säga att ett meddelande
inte är ett verkligt beslut. Att ni jobbar med verkliga beslut i landskapsregeringen, ett meddelande är det formaliserade sättet som landskapsregeringen kommunicerar med Ålands lagting, det är inte fel att göra
det. Ämnet som sådant behöver få beredd, få diskuteras i Ålands lagting.
Man ska komma ihåg att styrelsen har en större bredd än vad regeringspartierna har haft hitintills. Diskussionen hur vi kommer vidare med beskattningsfrågor, har jag sagt förut och säger det igen, vi avser inte från
centerns sida att stiga av något arbete vad gäller beskattningsfrågor men
vi tycker det vore dags att också landskapsregeringen aktiverar sig lite
mera i dessa frågor än att bara låta lagtinget sköta det. Det ena utesluter
inte det andra.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Lars Häggblom

Herr talman! Bästa lagtingsledamöter. Vi undertecknare, jag och ltl Stephan
Toivonen anför en reservation mot finans- och näringsutskottet nr 4, 20152016 gällande budget för landskapet Åland 2016.
Finansieringslån. Vi anser inte att landskapet utan särskilt bemyndigande
ska uppta lån för att förverkliga budgeten för 2016. Med hänvisning till
ovanstående föreslår vi att sjätte stycket under rubriken, ”Landskapets budgetekonomi” i betänkandets allmänna motivering stryks och ersätts med följande: ”Det föreligger ingen grund att 2016 uppta några som helst lån och regeringen måste klara förverkligandet av budgeten med till buds stående medel”, samt att första klämmen i utskottets betänkande får följande lydelse:
”Att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till budget för landskapet
Åland under år 2016.
Jag vill avisera att jag i samband med detaljbehandlingen kommer att föreslå att lagtinget godkänner min kläm i reservationen.
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Ltl Stephan Toivonen

Herr talman! Fru lantråd, ärade ledamöter av Ålands lagting så inledde jag
mitt första anförande, då gällde det remissdebatten inför budgeten. Nu är jag
tillbaka i egenskap av reservant, jag har många egenskaper.
Inledningsvis vill jag tacka utskottet för en mycket konstruktiv debatt som
vi hade i många ärenden, framför allt ordförandes roll som förmedlare mellan
olika åsikter och hittade kompromisser. Egentligen hade vi bara ett problem
kaffet, men vi löste det på olika sätt. Hoppades också i det längsta att vi skulle
kunna presentera ett helt enigt förslag, men den här gången blev så inte fallet.
Jag valde att skriva en reservation angående beslutet och var sedan också
med som andra undertecknare.
Rubriken i min reservation blev ”Strykning av renoveringskostnader för
lagtingsbyggnaden”. Jag inledde min reservation med ett citat av landshövding Lindbäck som han höll vid det högtidliga öppnandet, han sade: ”Det nyvalda lagtinget har också andra krävande utmaningar framför sig. Trots de
försämrade ekonomiska realiteterna är samhällets förväntningar på den
offentliga sektorn som alltid ständigt växande, en omöjlig ekvation som
kommer att tvinga självstyrelsens politiker att våga göra smärtsamma prioriteringar”.
Enligt min mening borde vi börja med är att sänka våra egna arvoden,
eventuellt landskapsregeringens löner och kostnaderna för renoveringen av
lagtingsbyggnaden för att landskapsregeringen senare vid behov ska kunna
ha lättare att sänka eventuellt andra kostnader.
Det knepiga visade sig sedan att renoveringskostnaderna inte syns i budgeten utan finns enbart en hänvisning i texten, ”Renoveringen av lagtingshuset
under 2016. Projektet genomförs inom ramen för det planerade fastighetsunderhållet”. Detta sker med stöd av en fullmakt 6 § landskapslagen om
landskapets fastighetsverk för att under budgetåret 2016 genomföra investeringar i fastigheter och byggnader om högst sju miljoner euro.
I budgeten på 250 sidor föreligger inte heller exakta uppgifter om omfattningen av projektet, tidtabellen eller kostnader. Hur lång tid det kommer att
ta eller var det kommer att innehålla. Var lagtinget ska vara under renoveringstiden, eller vad det kommer att kosta att vara någon annanstans. Enligt
uppgift har man emellertid budgeterat fyra miljoner för renoveringen av lagtingsbyggnaden och det beloppet finns inom ramen för den fullmakt som fastighetsverket har begärt.
Med hänvisning till det ovan anförda föreslår jag att motiveringen under
mom. 89 2 30, landskapets fastighetsverk under avsnittet skattefinansiering,
finansiella poster och resultaträkningsposter, detaljmotiveringen ändras enligt följande: ”Renoveringen av lagtingsbyggnaden utgår och fullmakten för
fastighetsverket under budgetår 2016 att genomföra investeringar i fastigheter och byggnader sänks till tre miljoner euro. Kanslikommissionen uppmanas
att via landskapsregeringen återkomma i en tilläggsbudget om vilka delar av
projektet som bör prioriteras och till dess exakta kostnadsramar”.
Vill därför avisera att jag i samband med detaljbehandlingen kommer att
föreslå att lagtinget godkänner min kläm i reservationen.
Ltl Ingrid Johansson, replik

Tack talman! Jag har tillsammans med ltl Toivonen suttit i finans- och
näringsutskottet med öppna fönster mitt i december. Renoveringen in-
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nebär i stort en ventilationsförändring, vilket vi alla kan konstatera att
behövs. Vi har haft ett globalt möte i Paris där man på allvar tar itu med
klimatfrågorna, som man då förstår att sitta med öppna fönster mitt i
december är inte direkt energibesparande. Tycker inte ltl Toivonen att
man borde ta sitt ansvar för energiåtgången i de offentliga byggnaderna?
Ltl Stephan Toivonen, replik

Herr talman! Att vi satt med öppna fönster i december stämmer till viss
del, i pauserna hade vi ibland fönstren öppna. Jag hade inget problem
med luften. Frågan är om det är värt det om det kostar fyra miljoner?
Ltl Ingrid Johansson, replik

Tack talman! Renoveringen kommer att innebära en förbättrad fysisk
tillgänglighet av byggnationerna där lagtinget ska ta ansvar för att vara
tillgängligt för alla människor, oberoende av fysiska hinder. Även tillgängliggörandet av biblioteket, där vi satsa pengar men väldigt få nyttjar
det p.g.a. att det är placerat där det är och väldigt otillgängligt för allmänheten, är inte det bra satsningar?
Ltl Stephan Toivonen, replik

Herr talman! Visst är det fina satsningar men de flesta har talat om ansvaret för budgetunderskottet och då är frågan hur det ska prioriteras.
Jag kommer att återkomma i ett anförande.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Igge Holmberg, replik

Tack, herr talman! Ltl Ingrid Johansson tog upp mycket av det jag
tänkte säga. Jag sitter för tillfället med i en kommitté som bygger om
Övernäs högstadieskola i Mariehamns stad. Ett hus som är ungefär lika
gammalt som är det här och vi har i princip rivit ut det för att förändra
det och göra det så att man kan vara där inne, att man kan andas, att det
kommer upp i samma energianvändning som man förväntar sig av moderna byggnader. Om man ser långsiktiga på det, vad kommer energikravet på den här byggnaden att gå om man inte göra någonting åt det,
år ut och år in i samma dåliga ventilation, gamla fönster allt det som vi
nu vill åtgärda.
Ltl Stephan Toivonen, replik

Herr talman! Jag svarar som tidigare, det gäller att prioritera. Är det
värt de kostnaderna när vi har ett underskott på 17,6 eller ca 20 miljoner. Det är mycket pengar också i renoveringen.
Ltl Igge Holmberg, replik

Parlamentet är också värd för många delegationer från svenska och
finska riksdagen, delegationer från hela världen. Är det inte värt något
för ltl Toivonen att vi visar upp ett ordentligt och klimatsmart parlament
åt omvärlden?
Ltl Stephan Toivonen, replik

Herr talman! Å ena sidan ja, å andra sidan nej. Det är fråga om en prioritering. Med mycket stor sannolikhet kommer vi att ha en tilläggsbud507

get här i vår, man säger att man ska få ned underskottet med 1/4. Den
kommer att vara på ca minus fem miljoner, här talar vi om plus fyra miljoner. Varför kan vi inte sätta det mot varandra men vi måste se det i ett
större perspektiv. Vi kanske kan skjuta på renoveringen det är också ett
alternativ eller krympa ner det till de väsentligaste delarna. Det finns en
massa andra delar än de som ltl Igge Holmberg talar om.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Wille Valve, replik

Tack ltl Toivonen. Tänkte i denna korta replik ta upp respekten för parlamentet, d.v.s. det finns en gammal tradition som bjuder att landskapsregeringen inte ifrågasätter lagtingets egna utgifter. Vi ifrågasätter inte
nordiska rådsdelegationens budget, vi anser oss inte har rätt till det helt
enkelt. Det här är ett område vi brukar vara försiktiga och vi får förmoda
att finans- och näringsutskottet har gjort en omsorgsfull genomgång efter det som man har kommit fram till. Vi kan dock konstatera, om vi
skulle gå in för det som ltl Toivonen föreslår, skjuts verkställandet upp
och tid och pengar rinner iväg. För övrigt för respekt för parlamentet
kan det vara bra att ha ett parlament där man kan andas.
Ltl Stephan Toivonen, replik

Herr talman! Det var intressant det som ltl Valve talade om, ”man brukar inte ifrågasätta osv.”, det stämmer säkert jag känner inte till hur det
brukar vara. Personligen och åländska demokrati är åtminstone inte
kända för att vi inte vågar ta upp saker och ting, jag vågar ta upp detta.
Minister Wille Valve, replik

Det är givetvis din fulla rätt att ta upp det med det här är någonting som
lagtinget, däribland ÅD själv beslutar över. Vi ska minnas att lagtinget är
landskapsregeringens uppdragsgivare och i viss mån även arbetsgivare.
Vi brukar vara ganska restriktiva med att peta i lagtingets egen verksamhet och så brukade det också vara i andra parlament.
Ltl Stephan Toivonen, replik

Herr talman! Med det att inte peta i vad som händer här. För ett antal år
sedan var det faktiskt så att det fanns ett förslag på att bygga en sjunde
eller åttonde våning ovanför parlamentet. Det blev aldrig något med det,
så tydligen har man petat och rört i saker också förr.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Ingrid Johansson

Talman! Arbetet i Finans- och Näringsutskottet har varit mycket lärorikt.
Under hörandets gång konstaterade jag snabbt tre saker. Alla verksamheter
är viktiga, i hårda ekonomiska tider måste alla verksamheter ses över och
landskapets styrning blir allt viktigare i takt med att mer och mer bolagiseras
eller på annat sätt knoppas av.
För det är så Talman att tiderna är tuffa. För medan grannlandet i väst går
som tåget går den finska ekonomin på knäna. Den finländska ekonomiska si-
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tuationen bedöms av regeringen själv som allvarlig. Den åländska ekonomin
är i stort beroende av den finländska och därför är situationen allvarlig även
för oss.
Så var ska vi spara? Var kan vi effektivera? Vi liberaler menar att hela den
offentliga sektorn behöver överses. Det betyder inte att alla ska få mindre
medel men det är orättvist och oskäligt att lägga hela sparkravet på några få
aktörer medan andra organisationer helgas. Vi ska ta tillvara all den kompetens som finns i förvaltningarna och lyssna till personalens förslag på utveckling och effektivering, så som lantrådet sade under regeringsprogramsdebatten, ”det finns en anledning att politiker har två öron och en mun”. Vi ska utveckla men då vi utvecklar nytt ska vi se om gamla strukturer kan avvecklas,
annars växer kostymen och därmed kostnaderna.
Utskottet manar till stor försiktighet i fråga om användningen av landskapets medel. Vi liberaler menar att investeringar ska vara väl övervägda och
ge inbesparingar på sikt. Att göra bedömningar om investeringars ändamålsenlighet är nödvändigt. Under budgetdebatten konstaterade f.d. finansministern Nordlund att den nya landskapsregeringen måste prioritera för att
inte behöva gå till banken. Utskottet har därför sagt att investeringen i utbyggnad av Musikinstitutet ska övervägas och att nytt tonnage ska beställas
in först efter att kortruttssystemet fastställts.
Vi behöver också överse vad vi inte behöver och därför avyttra byggnader
som vi inte fyller något syfte att ha i vår ägo. Vi behöver också göra bedömningar om det finns områden som vi kan göra samarbetsvinster med det privata.
Jag nämnde styrningen av bolag och verk som en viktig punkt tidigare och
jag vill kommentera det ytterligare. Vi liberaler ser att effektiveringar kan göras genom bolagisering men det är viktigt att ägarna sköter sitt uppdrag och
styr verksamheterna mot önskvärd riktning. Bolagsordningar och ägardirektiv ska vara uppdaterade och fylla sina syften. Syftet med olika bolag och verk
kan givetvis variera, men med den ekonomiska realitet som råder så är det
nödvändigt att hela koncernen bidrar till att nå målet om en hållbar ekonomi.
Det är alltså viktigt att komma ihåg att då en verksamhet avknoppats betyder
det inte att landskapsregeringens arbete avslutats, det har bara blivit annorlunda.
Slutligen, talman, kan jag konstatera att jag ser ljust på framtiden. Regeringen har genom sitt program visat att man på allvar tänker ta itu med den
offentliga ekonomin. Vår uppgift här i salen är att tillgodose såväl ålänningarnas behov idag så som kommande generationers behov. Det är förstås ingen enkel uppgift men om vi gemensamt lyfter blicken och arbetar tillsammans för ett gott Åland, då lyckas vi. Tack.
Vtm Britt Lundberg

Fru talman! Jag önskar att sälla mig till dem som tackar för utskottets betänkande som är både balanserat men tufft i förhållande till regeringen. Utskottet bedömer att den ekonomiska utvecklingen är högst osäker. Något som förstås regeringen måsta ta till sig och ta itu med omedelbart och arbeta med.
Utskottet begär även att grundliga beslutsunderlag ska finns redan när reformer planeras. Regeringen ska kunna bedöma uthålligheten för PAF utan
att äventyra PAFs ambitioner med utveckling för att använda dessa medel för
landskapets utgifter äventyras. Utskottet vill även ha politiska prioriteringar
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och en redogörelse för regeringens planer till tilläggsbudgeten under vårvintern.
Annat som finns i regeringsprogrammet men inte i det nu aktuella budgeten uppmanas regeringen att redogöra för i tilläggsbudgeten. Utskottet slår
också fast att eventuella lån enbart får upptas för investeringar som på sikt
kan visa att de sänker driftskostnader. Allt det här är bra, utskottet ställer
höga och arbetskrävande förväntningar på landskapsregeringen men när det
här arbetet omedelbart nu verkställs så kommer utsikterna för att regeringen
ska kunna göra ett gott arbete underlättas.
Hur avräkningsbeloppet utvecklas, hur sjöfartspolitiken prioriteras, hur
vindkraftstödet kommer att hanteras, hur framgångsrikt arbetet blir med det
nya självstyrelsesystemet och hur arbetsmarknadspolitiken i Finland utvecklas kommer att påverka i hög grad för hur vår välfärd, vår ekonomi, vår miljö
och vårt åländska samhälle kommer att utvecklas. Ramarna för dessa områden sätts av Finland och av den centerledda regeringen.
Själva poängen med vår självstyrelse är att vårt samhälle ska kunna se annorlunda ut, att vi ska kunna ha avvikande regler och förmåner anpassade efter ålänningarna och det åländska samhällets behov. Därför är det oerhört
viktigt att vi uppnår ett gott resultat i arbetet i Ålandskommittén och att vi får
ett självstyrelsesystem som är mer flexibelt och mer anpassat för vårt
åländska samhälle i framtiden.
Den här mandatperioden är avgörande och det måste till ett starkt engagemang och djupa goda relationer till den finländska regeringen för att det
ska lyckas fullt ut. Våra näringsliv är olika, Finland har industri, Åland har i
högre grad service- och tjänsteföretag. Konjunkturerna träffas oss olika vid
olika tidpunkter. Därför gör avräkningsbeloppet eller klumpsummesystemet
det så svårt att långsiktigt kunna planera för vårt samhälle. När inkomsterna
sviktar i Finland så drabbar det vårt åländska samhälle, ofta mer eller mindre
som en överraskning och har vi inte då en rejäl buffert med sparade pengar
för att minska det ekonomiska fallet kan vi tvingas att göra flera kortsiktiga
och dumdristiga inbesparingar, ingen hållbar utveckling.
Jag är stolt och glad över att jag stött en regering som lämnar över en budget där vi kan visa att vi kan bibehålla servicen, den goda sjukvården, sociala
förmåner, hanterliga grupper i våra grundskolor, trygghet och kvalitet på dagis, god omsorg om våra äldre och fin teknisk service till ålänningarna trots
att det ekonomiska läget blivit tuffare.
Vi gläds också åt att utskottet enigt uppmanar regeringen att ge mer medel
till kommunernas skolor för att utveckla läsandet och att livsmedelsklustret
lyfts och närproducerad och ekologisk mat ska stödas. Vi kommer att bevaka
att vårt hittills välskötta samhälle ska fortsätta att vara världens bästa plats
att leva på.
Rakt Vi hade en intressant diskussion i lagtinget om ÅHS och hur väsentlig
den verksamheten är. Jag är därför besviken över att utskottet inte tydligare
lyft fram det faktum att i det närmaste allt inom ÅHS hänger ihop och att det
för varje åtgärd som görs måste granskas vilka andra verksamheter som påverkas, att hela kedjan gås igenom. Dessutom har arbetet med den pågående
arbetsvärderingen förbigåtts med tystnad, vilket är förvånande eftersom även
den fick ett stort utrymme i remissdebatten även från flera i regeringspartierna.
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De olustiga uttalanden som regeringen gjort om att ta bort guldkanter i
sjukvården var ingen bra inledning på den nya regeringens arbete. Vi beklagar också att regeringen fått en så dålig start med kommundiskussionerna
genom sina odiplomatiska och nedvärderande uttalanden. Den känsla en regering skapar i samhället är avgörande för samhällsutvecklingen. Här får vi
dela ut dåliga stilpoäng.
Det var många intressanta saker som utskottets ordförande lyfte i remissdebatten och sammanfattade som intressanta ämnen som skulle tas med till
budgetbehandlingen. Det är synd att det fick ett så litet avtryck i utskottets
betänkande och arbete. Jag saknar diskussionen om Ålands själ och utvecklandet av turismen om mer ambitioner om att det åländska samhället borde
lägga mer energi på att skapa nytt i form av arbetsplatser och inkomster. Vi
ser fram emot en mer kreativ och företagsam politik än att vi bara justerar
lagstiftningar efter modell som gjorts i Finland. Vi borde i högre grad ta tillvara möjligheterna med att vi kan skapa ett Åland som är ännu intressantare
och som förblir unikt. Gör vi lika som i Finland blir vi också lika som Finland.
Det har aldrig varit politiken på Åland tidigare. Tack.
Ltl Göte Winé

Tack fru talman! Nu är det budgeten för 2016 som vi debatterar. När jag funderade hur jag skulle börja så blev det en ganska tråkig mening. Finlands
ekonomi är vår ekonomi, vi på Åland är ytterst beroende av hur Finlands
ekonomi går. Däremot vill jag hålla med ltl Britt Lundberg som nyss sade att
vi inte behöver kopiera vi kan ha vår egen politik, det var bra sagt.
Det är tuffa och utmanande år för Finland ekonomiskt trots att metallindustrin, bl.a. varvsindustrin som just nu har ett uppsving i Finland så räcker det
inte för att våga se positivism inom den finländska ekonomin, som också blir
Ålands ekonomi. Därför vill utskottet uppmana till fortsatt försiktighet gällande landskapets ekonomi.
Som jag nämnde i mitt anförande i remissdebatten så tar det tid att vända
skeppet. Man pratar mycket om att man ska vända på det med privatisering.
Men så enkelt är det inte. Man pratar ofta om att OPS, offentligt, privat samarbete, ska vara så bra. Men blir det billigare, för vi är ändå enbart 29 000 invånare och ska det fungera behöver man få en viss nivå och kvantitet. Den
privata entreprenör som går in i det samarbetet vill också få sin investering
betald. Att se privatisering och OPS som den stora räddaren är kanske att
göra det lite lätt för sig. Men att ha det med som ett alternativ inom vissa områden är vi inte främmande för. Däremot behöver vi på allvar se på alternativ
för att sänka kostnaderna.
Visst ska det offentliga samarbeta och underlätta för näringslivet. Man behöver också klargöra vad som är samhällets uppgifter och vad är det privatas.
Ser man på regeringen som lade budgeten för 2016 så har de haft ett samarbete med näringslivet och fått en positiv tillväxt inom den privata sektorn,
vilket är bra och ger framtidshopp för näringslivet. Här behöver man se hur
man kan jobba vidare i dialog och vad samhället kan göra för att stimulera
den privata sektorn till en volymtillväxt.
Sedan har vi den s.k. arbetskraftsinflyttningen som man måste hjälpas åt
med. Vi behöver synas mer internationellt med vad vi har för arbetsplatser
och vad vi söker för kompetens till näringslivet.
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Fru talman. I stycket självstyrelseutveckling diskuterades det en hel del i
utskottet om skattebehörigheten. Utskottsmajoriteten anser att arbetet kring
beskattningsrätten ska ligga hos Ålandskommittén. Det parlamentariska ansvaret om självstyrens utveckling ska ligga på lagtinget och framför allt nu
med Ålandskommitténs arbete som centralt. Ett lagarbete mellan lagtinget
och landskapsregeringen är sedan en självklarhet.
Det är viktigt att vi jobbar vidare med en bred samstämmighet med alla
partier med mot samma mål. Den som ska hålla i arbetet om vår skattebehörighet anser socialdemokraterna är den som leder Ålandskommitténs
åländska partiers arbete. Att i denna fråga bedriva oppositionspolitik gagnar
inte syftet. Vi behöver inte bara tala med en röst, utan vi måste också agera
tillsammans på ett konsekvent och samordnat sätt.
Ålands socialdemokrater poängterar alltid vikten av att våga satsa på tidiga
insatser, spara in pengar på sikt. I betänkandet är det läsfrämjandet som ett
enigt finans- och näringsutskott lyfter fram att det är av yttersta vikt att projektet fortsätter i någon form och att man ser att kommunerna viker tillräckligt med resurser för projektet. Frågan är om man ska kalla detta angelägna
område för ett projekt? Det har ändrats en hel del och läsandet har fått konkurrens av spel och annat på internet. Därför måste man se på allvaret i läsförståelsen långsiktigt.
Vårt skolssystem är idag teoretiskt och ska man hjälpa elever att ta till
godo dagens utbildning så måste det fokuseras tillräckligt på läsförståelse för
de som är behov av extra stöd. Det är av oerhörd vikt att vi ger våra unga rätt
resurser och möjligheter för en god skolgång. Det var inte så länge sedan som
det stod i media om elever i en skola där flera elever riskerar att få underkänt.
Undrar hur många av dessa som inte kunde ta del av kunskapen, med andra
ord läsförståelsen.
Att kalla det för ett projekt är inte bra utan det ska ses som långsiktigt att
jobba för att stärka våra barn i läsning som sedan leder till en positiv attityd
till läsning. Att fokusera på läsförståelsen är en investering i våra barn och
deras framtid.
Under remissdebatten lyfte man upp problemet med kombinationen av att
en avgående regering lägger upp en budget som sedan en ny regering gör om
med nya prioriteringar 2-3 månader senare. Jag kan förstå att det finns en
viss frustration även hos tjänstemännen över detta. Först har man en budget
klar, så kommer nästa. Inte lätt sen att lägga kraft och fokus på förändring
och politiska prioriteringar, att se över detta är självklart viktigt. Det framkom i ett skede att man kunde försöka få in översynen av valsystemet i samband med den grupp som redan är tillsatt, men den gruppen är så långt gått i
sitt arbete så det ser jag inte som ändamålsenligt. Nu är det inte bara lagtinget det berör, det är lika inom det kommunala systemet att man väljer in
ett nytt fullmäktige på hösten och den avgående fullmäktige lägger budgeten
för 2016.
Det är viktigt att man har kommunerna med sig, som vi kallar det i betänkandet, att landskapsregeringen kommunicerar sina tankegångar om arbetet
på ett lämpligt sätt. Det är viktigt att man inte bara har kommunikationen
med lagtinget, utan också med kommunerna under arbetets gång. Hur landskapsregeringen går vidare i sitt arbete kan de bestämma själva om vad som
är ändamålsenligt och ett bra tillvägagångsätt.
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Det nämns ofta att sjukvården på Åland är dyr och består av så stor del av
vår budget. Visst är det så att 44 % av landskapets budget för 2016 går till
ÅHS. Vi har en sjukvård för 29 000 invånare. Genom vårt geografiska läge så
hamnar får vi en ganska stor sjukvård att satsa på, betydligt högre än vad de
har i närliggande områden med lika stor population. Vi har allt från livsstilsmottagning, god primärvård till specialistvård inom de flesta områden. Så
länge vi har råd med det ska vi vara stolta. När kassan börjar sina kanske man
måste se vad det är för verksamhet den offentliga sjukvården ska ha som
uppdrag? Det sägs att man ska privatisera viss vård för då blir det billigare,
men vad är det som säger att det ska bli billigare för det? Skulle det bli billigare hade man nog redan tagit beslut om det alternativet. Att bedriva sjukvård är ett stort ansvar och att man måste se helheten och ta ansvar för den.
Vi ska också komma överens med landskapslagen om hälso- och sjukvård
där § 1, andra och tredje punkten säger att man ska bedriva sjukvård med att
minska på klasskillnader och säkerhetsställa att hela befolkningen i landskapet har rätt till sådan hälso- och sjukvård som vars och ens hälsotillstånd
förutsätter.
Det är en utmaning för nya ÅHS styrelsen och landskapsregeringen att se
på prioriteringar och vad vi ska ha för verksamhet i framtiden. Är det så att
det finns verksamhet som blir billigare i privat regi så kan man se på det. Men
den måste vara tillgängligt ekonomiskt. Tillgången för sjukvården får inte bli
en klassfråga, det är viktigt för socialdemokraterna.
Fru talman. Vill avsluta med klimatet. När de skulle ta klimatavtalet i Paris
förra veckan sade ordförande Laurent Fabius, tillika fransk utrikesminister,
till delegaterna när han presenterade sitt slutgiltiga avtalsförslag: ”Vi har en
unik möjlighet i dag. Om vi misslyckas, hur ska vi återuppbygga det hopp
och förtroende som har visats oss? Våra barn skulle inte förstå och inte förlåta oss”.
Vi har alla vårt ansvar för att få ett hållbart Åland 2051. Förra mandatperioden godkände vi en färdplan, en strategi för ett hållbart Åland. Vi behöver
alla ta ansvar för att nå dit. Vi har inte råd med politisk prestige och värderingar på bekostnad av vårt samhälle. Vi måste också här ta vårt ansvar och
se vad vi kan göra för att bidra till ett mer hållbart Åland. Där har vi centrala
frågor som biologisk mångfald, skydd av den marina miljön, energieffektivitet
och förnybar energi, hållbara transportsystem samt en hållbar utveckling i
sektorerna lantbruk, fiske och skogsbruk.
Bästa kolleger, när vi tar våra beslut så har vi även hållbara mål att gå mot.
Låt inte våra kortsiktiga mål stå i vägen för de långsiktiga. Utan istället, fru
talman, ser vi våra årliga budgetar steg mot våra långsiktiga hållbara mål och
våra barns framtid.
Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

Tack, fru talman! Socialdemokraterna nämnden att det har en viss skepsis till OPS för att vi bor i ett så litet samhälle. Det kanske inte är så lätt
att få lönsamhet och de privata företagarna vill förstås ha lönsamhet och
hur ska de kunna få det? Kan man inte i stället se det så här? Genom att
införa och använda sig av offentlig privat samverkan kanske inte alla
projekt måste dras i långbänken att det faktisk kan hända, utan att det
måste vara en eller två regeringar som ska fatta besluten. Skulle inte det
kunde öppna upp för möjligheter i stället för att stänga dörrar?
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Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! När en socialdemokrat går upp och har en fundersam
roll då är man skeptisk, då är man emot. Jag är inte skeptisk utan fundersam på om det verkligen ska spara in pengar. Kommer vi upp i det
antal, den frekvens som gör att det här ska spara in pengar? Det var den
oron jag nämnde.
Ltl Holmberg-Jansson nämnde att det ska kunna gå snabbare, tvärtom vi har ändå vår process vi ska gå tillväga med. Näringslivet kanske
inte har tålamod att vänta för det offentliga måste ändå ha sin gång. Vi
är inte emot idén att man kan titta på det, men fundersamma om det
verkligen sparar in.
Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

Tack, fru talman! Min erfarenhet av det privata näringslivet och det offentliga är att det oftast är snabbare beslutsgång i det privata. Jag är
mycket väl medveten om att saker och ting förstås måste dras genom ett
visst regelverk för att det ens ska vara möjligt. Jag vill också som ltl
Winé, understryka vikten av hur viktigt det livslånga läsandet är.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! I hela repliken ska jag vara helt enig med ltl Holmberg-Jansson. Håller helt med om att det är snabbare beslutsgång inom
det privata. Det har jag också märkt när jag pratat med dem från det
privata så brukar de säga att jobba med det offentliga har vi inte tid och
tålamod med. Det gäller att lära varandra och hitta vår väg för att
komma fram till bra beslut för vi är beroende av varandra och vi ska
hjälpa varandra, det är jätteviktigt, det ska inte vara för eller emot.
Det livslånga läsandet och lärandet är av yttersta vikt. Det är en stor
samstämmighet i hela lagtinget om att läsandet är viktigt och något man
bör prioritera.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Roger Nordlund, replik

Fru talman! Jag har varit väldigt förvånade över hur starkt de nyliberalistiska tankegångarna har haft genomslag i de regeringsprogram och
den politik som den nya regeringen har tänkt sig att föra med tanke på
den sammansättning som den har. Därför gladde det mig väldigt mycket
att höra ltl Winés anförande, för det andades faktiskt ganska mycket
mänsklighet. Samhället består av människor, samhället är inte siffror
och framförallt i anförandet när det gällde ÅHS. Man får en känsla
ibland när man hör debatten och diskussionen kring ÅHS att det bara är
en kostnad. Vi ska komma ihåg att ÅHS står för Ålands hälso- och sjukvård, alltså att hålla ålänningarna friska. Det är inte utan orsak vi lever
längst och vi är den friskaste befolkningen i det här landet. Det är ett
stort grundarbete vi har gjort för att komma dit. Varje gång man går in
och förändrar något ska man veta vad resultatet blir av det hela. Jag
önskar ltl Göte Winé lycka till i de interna diskussionerna inom regeringen och jag sympatiserar med hans tankegångar när det gäller det
mänskliga i sammanhanget.
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Ltl Göte Winé, replik

Tack talman! Jag kan inte annat än hålla med ltl Roger Nordlund. Från
de senaste fyra åren vet jag att vi sympatiserar mycket och har stor respekt för ledamotens värderingar och tankar. Hur ska man jobba vidare,
vad väljer man att skriva om, vad väljer man att synas utåt med? Det blir
oftare att man lägger fram siffrorna än att man lägger fram med de
mjuka värderingarna. Jag lovar ledamoten att jag kommer att jobba och
jag vet att det finns fler med mig. Det är inte så hårda skrivningar som
framkommit i media utan det kommer att bli bra till slut. Däremot är vi
eniga om att man på något sätt behöver se över en prioritering och hur
det ska se ut i framtiden. Det måste vi göra med tanke på den ekonomi
som vi sitter i idag.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Axel Jonsson

Tack, fru talman! Som jag tidigare var inne på var utskottets betänkande, behandling av budgeten att det väcker många tankar och det är positivt och
skapar också debatt med perspektiv från Ålands Framtid som inte deltagit i
utskottsbehandlingen.
Några allmänna synpunkter bottnar förstås i att vi har en budget som inte
sittande regering, åtminstone inte till fullo har arbetat fram. Det gör också att
finans- och näringsutskottet på ganska många punkter håller sig försiktiga för
att ha en tydlig åsikt om det kommande årets prioriteringar, vi förväntar oss
att det kommer nya sådana inom kort och det kan vi ha en viss förståelse för.
Jag skulle gärna ha sett att man skulle ha passat på att ta chansen att skapa
vägkost och ge lite mera vägledning åt den sittande regeringen vad det nyvalda lagtinget tycker. Det finns också inslag av det så vi ska fokusera på det
positiva.
Utskottet konstaterar efter en allmän genomgång av världsekonomin, den
finländska och åländska ekonomin att det läget är osäkert. Man konstaterar
vidare att då har man inte beaktat det som kanske ytterligare är stora osäkerhetsfaktorer. Man räknar upp uteblivna samhällsfördraget, åtgärder för att
stärka konkurrenskraften i Finland, eventuella lagpaket och eventuella andra
reformer av den offentliga sektorn, då främst på sjukvårdsområdet som har
diskuterats. Det här innebär att prognoserna framöver är ännu mer osäkra.
Frågan som Ålands lagting måste börja ställa sig är om vi verkligen vill ha
ett ekonomiskt system, ekonomisk självstyrelse där vi är så pass beroende av
de beslut och de förändringar som fattas i Helsingfors, allt från sjukvårdsområdet till konkurrenskrafts- och arbetsmarknadsåtgärder. Det beskrivs ofta
som en stor trygghet att vi ekonomiskt är kopplade till en större stat som Finland och en större ekonomi. I det här läget kan man med fog ställa sig frågan
om det inte är precis tvärtom, att det snarare är otrygghet att inte kunna förutspå de framtida inkomsterna och hur utgifterna påverkas p.g.a. att så
många av de stora besluten fattas i Helsingfors. Det kan ses som en trygghet
att luta sig mot något större, men om det som är större vacklar är det faktiskt
en otrygghet i sammanhanget. Det är inte minst relevant med tanke på den
debatt som har förts om beskattningsfrågan. Det efterfrågas ett mera grundligt arbete kring beskattningen, vad kan vi vinna på att överta beskattningen,
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vilka beskattningsformer vill överta osv, det är förstås en intressant diskussion.
Ett perspektiv som jag vill lyfta i är en rapport som ÅSUB presenterade i
samband med Ålandskommitténs arbete när man tittade specifikt på den
ekonomiska självstyrelsen. Där tittar man på olika möjliga alternativ till att
finansiera självstyrelsen framöver, rapporten heter ”Framtida finansiella relationer mellan Åland och Finland”, en bra rubrik och ett bra ämne. Där gör
man ett försök till att göra en prognos fram till år 2025 med olika scenarier.
En jämförelse man bl.a. gör är att man tittar på hur man tror att nuvarande
avräkningssystem skulle utvecklas fram till år 2025. Man gör också en beräkning av om man skulle låta alla skatter som härrör från Åland stanna på
Åland, vad skulle det ge för utfall år 2025?
Prognoser ska man alltid ta för vad det är, nämligen prognoser. Det man
kommer fram till och skriver i rapporten är att med våra egna skatter skulle vi
ha mellan 300 till 370 miljoner euro att spela på. Fortsätter vi med dagens
system ligger vi på mellan 280 till 300 miljoner euro. Alltså i bästa fall skulle
vi ha 70 miljoner mera. I värsta fall skulle vi ha 20 miljoner mera år 2025 i
årliga intäkter. Det är klart att det är en prognos, en grov skiss och de olika
systemen borde samspelar men det visar ändå på någonting. Det åländska
samhället har en stark skattekraft, bär sig själv i stor utsträckning. Det bekräftas också av att ålänningarna ligger topp ett vad gäller kapitalinkomstskatter i Finland. Man ligger på andra plats om man jämför med de övriga
finländska landskapen vad gäller förvärvsinkomstskatter och bidraget till
mervärdesskatterna. Det är något man kan utgå från i ett fortsatt arbete och
verkligen titta på det.
Det är klart man kan diskutera olika skatteformer, det ska vi också göra.
Ser man till helheten så visar det här på stora möjligheter framöver om de
faktiskt är så att vi vill sätta samhällsekonomin i balans måste vi också titta
på inkomstsidan och hur vi ska utveckla den. Det är en mycket viktig del i det
kommande arbetet när den ekonomiska självstyrelsen ska slås fast i Ålandskommittén. Därför är det viktigt att landskapsregering visar ett ledarskap i
den här frågan, vi från Ålands Framtid ska absolut vara med och bidra med
våra kunskaper och våra perspektiv i det arbete om regeringen så önskar.
Konstaterar att utskottet mycket förtjänstfullt resonerar runt våra motioner och har bra skrivningar på flera områden. Två motioner aviserar jag att vi
kommer att föra till omröstning. Vi anser att det behöver tas ett tidigare
grepp kring frågan om en språkombudsman, i motion nummer 19 skriver vi
om detta. Utskottet konstaterar att självstyrelsepolitiska nämnden har den
frågan och anser att landskapsregeringen bör överväga olika alternativ. Det är
förstås en bra skrivning, men man borde vara tydlig och faktiskt återkomma
till lagtinget med förslag där man presenterar tankar kring en eventuell
åländsk språkombudsman.
Även motion nummer två som gäller den byråkrati som har uppstått de
senaste åren kring ÅMHM och de allvarliga avgiftshöjningar som har genomförts, till synes ganska omotiverade man har bara gjort en allmän avgiftshöjning. Därför föreslår vi än avgiftssänkning på 25 procent för att kompensera
detta, samtidigt som man minskar kostnaderna hos ÅMHM. Det ska man
göra genom att komma med tydliga direktiv från regeringens sida, vilken typ
av tillsyn vi ska ha på vårt ändå småskaliga Åland, där tillsynen och den sociala kontrollen är stark redan som så. Tack.
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Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Ltl Axel Jonsson för fram att man borde debattera beskattningen mera, vad man vill göra med skatterna. Är tveksam till det.
Trots allt borde vi först få fram att vi faktiskt vill ta över behörigheten,
att ha möjlighet att ta hit beskattningen, efter att Ålands folk har sagt
sitt. Det är en långt viktigare fråga än att börja diskutera innehållet, den
är ganska beroende av vilket konjunkturläget är, ideologi och det blir
kanske olikheter. Det är bättre att vi står enade och visar på att vi vill
vara med och styra och ställa själva, självstyrelsen, att vi utvecklar den
och har möjlighet att ta över behörigheten om vi så önskas.
Ltl Axel Jonsson, replik

Det är sant. Uppfattar ändå att vi är eniga i frågan, den möjligheten ska
vi ha med det nya självstyrelsesystemet. Det har varit ambitionen i de
kommittéer som har arbetat med frågan inför Ålandskommittén och
hoppas att den ambitionen fortfarande ligger kvar och jag upplever att
så är fallet i de förhandlingar vi bedriver. Den åländska positionen är att
vi ska ha möjligheten att överta skatterna i det nya systemet. Samtidigt
vet vi att det finns en kritik ute i samhället mot att vi driver möjligheten
till en utveckling som vi inte vet vart vi vill nå med slutresultatet. Att påbörja den diskussionen, den politiska debatten för att förhoppningsvis
2022 också kunna genomföra den politiken, faktiskt konkret förbättra
ålänningarnas verklighet för ett övertagande av beskattningen med ett
motsvarande system som vi har i Finland. Det utvecklar inte Åland på
något sätt annat än att vi kanske får mera pengar att röra oss med enligt
ÅSUB, det är ett gott skäl men samtidigt behöver vi föra en utvecklingsdiskussion.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Är inte så säker på att det är rätt taktik, det kan
grumla debatten, det blir tolkningssvårigheter för allmänheten och näringslivet när man för fram budskapet att man behöver diskutera innehållet och vi är oense om det. Det viktigaste är att vi visar enighet, att vi
är beredda att få självbestämmanderätten till oss själva och ha möjlighet
att ta över om vi så senare önskar. En alltför detaljerad debatt kan motverka syftet att få över beskattningen, det kan visa på en oenighet som vi
egentligen inte har i huvudfrågan, vilket är viktigare att lyfta fram. Tänk
om lite grann och fundera, gagnar det faktiskt debatten om skatteövertagande?
Ltl Axel Jonsson, replik

Mina absoluta förhoppningar är att vi ska kunna hålla oss på en sådan
nivå vi politiska partier som diskuterar ett framtida eventuellt skatteövertagande. Vi går in för det, att om vi övertar beskattningen är det den
majoritet som finns i Ålands lagting som sätter ramarna för en framtida
beskattning. På det sättet behöver man inte vara överens om exakt vilket
skattesystem vi ska ha framöver. Men man kunde visa på alternativ och
möjligheter och påbörja en politisk diskussion som idag är ganska utdöd
jämfört med hur den har sett ut tidigare. Där det faktiskt fanns ett driv
och man hade tankar om varför man skulle överta skattebehörigheten
och vad man skulle göra med den. Den diskussionen borde vi väcka liv i
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för att visa att vi faktiskt menar allvar, att det finns utvecklingspotential
om vi ser skatteinstrumentet som ett instrument för att uppnå utveckling.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Roger Nordlund, replik

Fru talman! Jag uppskattar ltl Axel Jonssons anförande mot den bakgrunden att vi ska ha den välfärd vi förtjänar här på Åland. I dag har vi
den välfärd som Finland förtjänar. Ja, vi har ett strukturellt underskott i
förhållande till den ekonomi som är i landet som helhet. I förhållande
till den ekonomi på den intjäningsförmåga vi har här på Åland så kanske
vi inte har ett strukturellt underskott egentligen. Med det system vi har
idag måste vi anpassa oss till den situation som landet som helhet har.
Det är bra att ltl Axel Jonsson lyfte upp att vi faktiskt har en skattekraft i
samhället, vi har ett starkt näringsliv, nästan alla människor i arbete,
men det har inte Finland som sätter ribban för vilken välfärd vi ska ha
på Åland. Om det någonsin skulle finnas ett skäl för att vi skulle börja
diskutera hur vi kan bli mer ekonomiskt oberoende så är det nu. Gör vi
det inte måste vi anpassa oss till den nivå som ålänningarna inte vill ha.
Ltl Axel Jonsson, replik

Det är sant. Tittar vi bakåt 20 år har vi haft hyfsat goda tider både på
Åland och i Finland. Det har gjort att självstyrelsen har kunnat finansieras och vi har kunnat utveckla våra verksamheter ungefär som vi har velat. Vi har t.o.m. haft pengar att lägga i ladorna, förvisso börjar nog vara
slut vid det här laget. Det är idag man börjar se konsekvenserna av att vi
levt med det systemet. När man diskuterar olika förändringar på rikshåll, som riskerar att slå på olika sätt mot den åländska ekonomin och
finansministern ska försöka lappa ihop det på basen av beslut som fattas
någon helt annanstans. Det gör att det ekonomiska ansvarstagandet för
Åland blir bara halvt, det blir att handla om hur vi ska fördela utgifterna
och så hoppas vi att inkomsterna räcker till. Istället för att se till att inkomsterna räcker till och skapa en ekonomisk självstyrelse, en ekonomisk verklighet som gynnar de åländska företagen, det åländska skattebetalarna och de som ska få ta del av den samhällsservice vi producerar.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Stephan Toivonen

Tack, fru talman! Noterar på tavlan att ltl Igge Holmberg han lyckats få in ett
smeknamn som ett officiellt namn, men jag hamnade på att byta mitt namn
för att få den stavning jag själv har kört med i 40 år. Från och med nu är det
Stephan med ph, eller som någon skrev som i sophinken.
Övergår till budgetbetänkandet. Vi var överens i de flesta fall. Vi fick in en
skrivning om att underskottet är 17,6 miljoner i den budget som lades. Den
siffran nämndes inte ens i budgeten ursprungligen, även om jag hade andra
åsikter. I mitt första anförande sade jag till dåvarande minister Nordlund att
man inte borde ha tagit ut så mycket från pensionsfonden, senare lyckades
jag få en revisionsberättelse som faktisk visade att eftersom pensionskostna518

derna har stigit var uttaget ganska exakt. Den gången hade jag fel, det händer
inte så ofta men det gör det ibland. Däremot hur mycket man ska ta ut av
PAF, det framkom också i tidningspressen att hundra procent inte är det
långsiktiga. Runt 20 miljoner håller jag med om, kanske något över det.
När det gäller finska ekonomin så citerar utskottet regeringens proposition
där man skriver, ”läget för Finlands ekonomi är allvarligt BNP-tillväxten är
nära noll”. Som vi sade, vi är beroende av inkomsterna från Finland. Vi skriver också i betänkandet, ”produktionen i Finland visar inga egentliga tecken
på återhämtning”. Det som vi följer, det som gäller landskapets budgetekonomi är att år 2016 förväntas avräkningsbeloppet sedan minska marginellt.
Det är vi tvungna att anpassa oss efter. Situationen i Finland är allvarlig, det
finns ingen tillväxt som man kan se och avräkningen kommer att minska, det
är den prognos vi har och det har vi varit överens om.
Vi har också en ganska lång brasklapp som ltl Jonsson också var inne på,
att det beaktar inte de eventuella konsekvenser av vad ett eventuellt samhällsfördrag kommer att medföra, vi vet ju inte ens om vi får det, eller de s.k.
lagar för att stärka konkurrenskraften. De reformer man talar om i offentliga
sektorn, eller immigrationsströmmarna som har vuxit rätt stora i år. Ingenting av det här är beaktat i prognosen och samtliga har negativa effekter.
Det vi var överens om utskottet var bl.a. att utskottet manar till stor försiktighet i fråga om användningen av landskapets medel. Det vi också ville få
fram var att vi ville skära i en hel del kostnader så att landskapsregeringen
själv skulle ha möjlighet att lägga fram och prioritera besluten. Det som konkretiseras är t.ex. att projekteringen av musikinstitutet ströks helt hållet samt
beställningen av en helt ny färja. Så långt var vi konsekventa.
Jag hade två motioner om att sänka lagtingsledamöternas och regeringsmedlemmarnas arvoden. Eftersom Finlands regering sänkte lönerna med sju
procent utgår jag ifrån att landskapsregeringen i samband med tilläggsbudgeten på något sätt tar ett beslut, jag föreslog fem procent men vad det blir får vi
se. Jag valde att inte reservera mig mot det utan låta regeringen komma med
beslut.
Det enda det gällde är renoveringen av lagtingshuset, om vi inte ändrar det
kommer det att dra i gång och vi kan inte ändra det i en tilläggsbudget efteråt.
Noterade när jag tittade på Nobelmiddagen t.o.m. där hade man skurit ner
med 20 procent, det händer en del i omgivningen.
Tidningarna talade om att man ska guldramen kring ÅHS. Majoriteten i finans- och näringsutskottet ville hålla någon form av gyllene bur runt marmorburen, att det inte går att göra något åt renoveringen vilket man också
kunde höra här. Det är fel av flera orsaker, det ger väldigt besvärliga signaler
för landskapsregeringen inför en tilläggsbudget som kommer, som jag kan
skissa borde ha besparingar i storleksordningen fem miljoner eftersom det
ska sparas 20 miljoner på fem år. Signalerna är jag oroliga över. Tack.
Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

Tack, fru talman! Ltl Toivonen nämner även i detta anförande om ombyggnaden av lagtingshuset. Det har kommit upp i tidigare replikväxlingar att den stora kostnaden, 80 till 85 procent består av ventilationen.
Nu har inte ltl Toivonen varit här så länge så du har inte riktigt fått uppleva hur dålig luft det är på den här arbetsplatsen. Jag har inte själv varit
medveten om hur känslig jag är för dålig luft. Arbetet i utskottsrummen,
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speciellt under de varma dagarna är nästintill omöjliga. Luften står precis stilla och det är en enorm värme och då är jag bara där två dagar i
veckan. Tänk då på de som jobbar där varje dag.
Ltl Stephan Toivonen, replik

Tack, fru talman! Jag har hört om luften i utskottsrummen och har själv
suttit i finansutskottet, vi har suttit tre dagar i veckan ganska långa dagar, jag har inte upplevt något problem. Vi har växlat luft i pauserna.
Hettan på Åland är väl inte Ålands största problem.
Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

Tack talman! Det är sant det är inte så varma dagar som där ltl Toivonen
brukar befinna sig, i Portugal. Om luften står stilla, det är där de stora
kostnaderna finns och sedan är det fönstren. Om vi ska gå emot att vara
ett hållbart samhälle kan vi inte ha fönster som läcker som såll, det är
totalt ohållbart när det gäller ett hållbart samhälle, ett hållbart ekonomiskt tänk. Sedan är det även belysningen. Det är egentligen inte så
mycket annat som kommer att ske. Det är saker som måste ske p.g.a. av
att huset är byggt när det är byggt. Det har ett stort behov av renovering
det har andra hus som också är byggda under den här tiden.
Ltl Stephan Toivonen, replik

Tack, jag återkommer med svar i mitt nästa anförande.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Tony Wikström, replik

Tack, fru talman! Ltl Toivonen lyfter upp skrivningen i betänkandet rörande osäkerheten kring flyktingströmmarnas inverkan på ekonomin,
då kan man anta att det lika väl kan röra sig om positiva inverkningar.
Man kan luta sig tillbaka mot t.ex. siffror från OECD-länderna som har
tagit reda på att ungefär i genomsnitt 3000 euro per år bidrar en invandrare med, 1 300 euro är siffrorna för Finland. Med den åldrande
och minskande befolkning i Europa och synnerligen på Åland, kan man
då anta att det nästan är välkommet för Åland, håller ledamoten med?
Ltl Stephan Toivonen, replik

Tack, fru talman! Vi ska inte gå in i de långsiktiga effekterna av invandringen för där har vi olika åsikter. När det gäller de kortsiktiga effekterna är det väl ingen som säger att det på kort sikt är positivt för budgeten,
vi talar ett, två, tre år.
Ltl Tony Wikström, replik

Tack, fru talman! Vi behöver inte gå särskilt långt bort utan vi kan titta
på vårt grannland Sverige som har en ganska lång historia av att ta emot
invandrare, från sextiotalet och framåt och som bekant går deras ekonomi som tåget. Många förståsigpåare hävdar att det är beroende av invandringspolitiken som Sveriges ekonomi går så bra just nu.
Ltl Stephan Toivonen, replik

Tack, fru talman! Fortfarande ska vi inte gå in på det långsiktiga. Jag råkade se häromdagen att nästa år skulle sju procent av svenska budgeten
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gå till migrationsverket för de kortsiktiga kostnaderna och det är rätt
mycket.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Gällande renoveringen av lagtingsbyggnaden vill jag
påminna ledamoten om att det är 40 år sedan den byggdes. På de 40
åren har man inte gjort någonting åt lagtingsbyggnaden, bara av det
finns ekonomiska skäl att underhålla byggnaden och vidta åtgärder.
Men som sades i förra replikväxlingen består 80 till 85 procent av kostnaden för lagtingsrenoveringen av kostnaderna för att förnya ventilationen. Det är faktiskt dålig luft och jag skulle rekommendera ledamoten
att bara gå ut ur lokalen och att komma in igen så upplever nog också ltl
Toivonen att det är mycket sämre luft här inne än utanför.
Ltl Stephan Toivonen, replik

Tack, fru talman! Jag går inte mot det som ltl Carlsson säger, det är frågan om tidpunkten. Om vi ska satsa fyra, fem, sex miljoner i ett läge när
budgeten ligger på minus 20 miljoner eller om vi väntar några år och tar
renoveringen då. Jag säger inte att vi inte ska ha renoveringen. Mitt förslag är att om landskapsregeringen återtar ärendet kan de själva prioritera. Ska man ha allting, eller ska man ha vissa delar och när ska man ha
dem, det ska den nya regeringen få bestämma.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Diskussionerna om det har pågått redan i något decennium om inte ännu längre, så man nog väntat och avvaktat. Att ta det
i delar är inte möjligt när så stor andel är ventilationen i projektkostnaden. Jag är en av dem som håller relativt hårt i börsen när det gäller
dessa saker. I det här fallet har jag under flera år övervägt och funderat
och kommit fram till att det är läge nu, vi måste göra något åt det. Vissa
upplever det snabbare än andra att luften och kvalitén är sämre, men
varenda en ledamot kan uppleva det här om man bara kommer in i den
här lokalen utifrån så känner man skillnaden hur luften är.
Ltl Stephan Toivonen, replik

Tack, fru talman! Jag har läst på ärendet och man har inte hållit på i tiotals år. Enligt presentationen i måndags har man hållit på i ett år men
det stämmer inte. Första noteringen hittade jag i budgeten 2013. Tidigare gällde det renoveringen av den andra byggnaden, inte den här
byggnaden.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Göte Winé, replik

Tack talman! Börjar med att sympatisera med ltl Toivonen med att man
ska vara ansvarsfull och se över ekonomin, man kan också se över konsumtionskostnaderna. Ltl Toivonen nämnde att man satt en gyllene bur
över lagtinget. Tittade på ltl Toivonens motion nummer tolv där man
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pratar om att man vill sänka kostnaderna på ett trovärdigt sätt och att
man ska se över lagtingets arvoden. För att göra det trovärdigt tillsattes
under förra mandatperioden en utomstående arvodeskommission som
man nu väntar svar av. Är det inte tillräckligt trovärdigt att man har utomstående som ser på det i stället för att man säger, nu ska vi sänka och
man vet inte vad det egentligen innebär, jo, vi spar lite pengar. Hur gör
man då för att få fler att ställa upp i val?
Ltl Stephan Toivonen, replik

Tack, fru talman! Det är väldigt kloka tankar som ltl Winé har. Det är ett
problem, å ena sidan ställer folk upp men det är fortfarande signalvärdet. Att man för ett år sedan ansåg att en lön var korrekt det kanske inte
samma nu när underskottet är minus 20 miljoner. Som jag påpekade så
har man också på fastlandet sänkt regeringsmedlemmarnas arvode med
sju procent, förmodligen ansåg det för ett år sedan att de var korrekta.
Om man ska spara fem miljoner var ska man börja? Man måste börja
här i kring därför har de tre motioner kring våra löner, regeringens lönar
och lagtingsbyggnaden.
Ltl Göte Winé, replik

Tack talman! Arvodeskommissionen har inte kommit med sitt första utlåtande, vi kanske ska vänta på det före vi börjar diskutera att sänka arvodena.
Ltl Toivonen vill skjuta upp om- och tillbyggnaden som och prata
mycket om hur han upplever det. Har ledamoten frågat de som jobbar
här, sitter i rummen och jobbar minst fem dagar i veckan, hur de upplever luftkonditioneringen? Det är inte bara att se vad duktig jag har varit,
jag vill att vi ska sänka våra kostnader, vi ska inte ha det så bra, vi ska
det lite tufft. Vi har också ansvar för personalen, det gäller att lyssna på
dem också och vi måste våga se på andra än oss själva.
Ltl Stephan Toivonen, replik

Tack, fru talman! När det gäller arvodeskommissionen fanns den skrivningen i utskottets betänkande och den var helt rimlig, därför lämnade
jag inte in någon reservation mot den. När det gäller ventilationen, jag
har själv varit ganska många timmar per vecka i det här huset på olika
våningar kanske haft tur med bättre våningar. Skrivningen ger också
möjlighet för landskapsregeringen att välja, behövs det på alla våningar?
Det är helt enkelt en fråga om prioriteringar. Ska man göra renoveringen nu med ett underskott på 20 miljoner och vilka signaler det ger, det
är det viktigaste. Även om jag håller med problemet med lönesättningen
osv.
Ltl John Holmberg

Fru talman! Bästa ledamöter. Jag har haft förmånen att få komma med i finans- och näringsutskottet och suttit där ett par veckor och manglat bl.a.
budget. Ett utskott som lotsas fram på ett pragmatiskt sätt, med knivskarp
humor och minst lika knivskarpt ekonomiskt sinne av ordförande Tage Selander. Trots tuffa ekonomiska tider är man nästan gladare när man går därifrån än när man kom p.g.a. att Tages humor är suverän.
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I budgetbetänkandet på sid tre finns följande att läsa under landskapets
budgetekonomi. ”Reformer som genomförts bör analyseras för att kunna
fastställa om målsättningarna med dessa uppnåtts samt för att vid behov
kunna vidta nödvändiga justeringar. Bolagiseringar och avknoppningar i
form av affärsverk bör analyseras på motsvarande sätt och styrdokument
samt ägardirektiv följas upp för att vid behov revideras”. En mycket bra
skrivning.
Landskapets ekonomi är ansträngd, mycket ansträngd. Därför är det av
stor vikt att dra största möjliga nytta av alla reformer som genomförs gällande avdelningar och byråer. De indirekta ekonomiska vinsterna i form av
rationaliseringar, ökad effektivitet, personaloptimeringar, minskad överlappning och synergier ska vara och är förhoppningsvis betydande efter en reform
eller omstrukturering.
Incitamentet med en reform eller omstrukturering är inom näringslivet i
princip alltid av ekonomisk natur. Att för en mindre peng kunna producera
mer eller serva fler på ett billigare sätt. En ekonomisk målsättning sätts upp
med vad omstruktureringen ska ge då den är genomförd. Direkta vinster i
form av lägre personalkostnader adderas med de ovan nämnda indirekta
vinsterna. Omstruktureringar i näringslivet är ofta väl genomarbetade och
konsekvensanalyser i bägge riktningar görs för att se till att önskad effekt
uppnås. Inget företag har idag råd att tappa produktivitet och marknadsvärde
p.g.a. en luddig omstrukturering. Visar det sig ändå att omstruktureringen
inte gav det önskade resultatet, styrs verksamheten snabbt om i rätt riktning.
Omstruktureringar inom näringslivet handlar om att skapa konkurrenskraftiga företag. Samma tankegång bör i dessa tider även inkludera även landskapet.
För landskapet bör målsättningarna man önskar uppnå med en omstrukturering vara tydligt uppritade på förhand. Målsättningen ska givetvis vara
att optimera de direkta och indirekta ekonomiska effekterna, det är ett måste
i dagens ekonomiska situation och enda vägen till en hållbar ekonomi. På basen av vad det jag hittills erfarit av gjorda omstruktureringar i landskapet sätter jag ett litet frågetecken bakom fastighetsverket. Men precis som utskottets
ordförande Silander sade kommer utskottet att titta närmare på framtiden
där. Tack.
Ltl Jörgen Pettersson

Talman! Jag tänkte lyfta det faktum att detta betänkande är skrivet av ett finans- och näringsutskott, alltså ett organ som när det gäller budget ska, som
det populärt heter, både gasa och bromsa samtidigt och det är ju inte lätt.
När det gäller den finansiella sidan tycker jag utskottet rimligt väl har hanterat faktiska siffror som inte alltid är enkla att förutspå. Det råder någon
slags samstämmighet kring att underskottet är tjugo miljoner euro, alltså lika
mycket som det förra finans- och näringsutskottet konstaterade år 2011.
Det finansiella läget är utan den minsta tvekan mycket utmanande, men
egentligen beror det på hur tungt vi väljer att investera. Ju mindre vi gör,
desto bättre kan siffrorna te sig vilket är det riktigt kluriga i samhällsbyggen.
Resultatet beror på hur och var vi sätter resurserna och därför väntar jag med
vidare kommentarer tills tilläggsbudgeten presenterats. Vill man på riktigt
skapa balans i det ekonomiska systemet måste vi minska antalet anställda, eller deras löner, krympa både planerade och framtida investeringar. Några
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andra vägar finns inte. Kom bara ihåg att vår uppgift är att skapa liv och
framtidstro också.
Det för mig vidare till skrivningarna i betänkandet från ett näringsutskottsperspektiv. I remissdebatten kring budgetförslaget lyfte jag några saker
som jag gärna plockar fram igen. För det första föreslog jag att vi borde flytta
framtida lagtingsval till våren för att i framtiden undvika att var fjärde budget
är vingklippt, som denna. Detta är ett projekt som tar lång tid att genomföra
varför ingen tid är att förlora. Mot bakgrund av det breda stöd som så många
visade hade jag förväntat mig mer verkstad än att landskapsregeringen ”ska
kommunicera sina tankegångar gällande detta på lämpligt sätt”. Jag ser fram
mot det lagförslag som jag fick intrycket att minister Mats Perämaa utlovade i
ett tidigare replikskifte. Det är nog faktiskt ganska skyndsamt för fyra år tenderar att gå allt snabbare.
En väldigt viktig del i ett fungerande näringsliv är att markservicen fungerar och grundtryggheten står stadigt. Därför finns det många skäl att lyfta
fram vicetalman Veronica Thörnroos’ reservation kring hur hälso- och sjukvården sköts i framtiden. Det utstrålar inte stabilitet att prata om guldkanter
och vassa knivar när det handlar om just denna del av samhället. Ett meddelande skulle klargöra vad man vill göra.
Jag förde också ett resonemang kring vikten av att säkra den framtida
finansieringen av Visit Åland som har den grannlaga uppgiften att sköta destinationsmarknadsföringen av vårt landskap. Mot bakgrund av hur stor del av
remissdebatten som ägnades åt turismen är fyra och en halv rad i betänkandet lite snålt. Jag hade gärna läst mer om på vilka konkreta sätt utskottet
tycker att landskapsregeringen ska driva på detta. Bilden av Åland skapar vi
gemensamt.
Tidigare i dag diskuterades det faktum att inflyttningen till Åland för
ögonblicket upphört, vilket inte är bra. Åland behöver växa. En av de som
tydligast av alla arbetat för detta är Högskolan på Åland som under det senaste året genomfört ett berömvärt arbete med att skapa ett utbildningssäte
som vänder sig långt utanför Ålands gränser i vetskapen att den som en gång
flyttat in till Åland för att studera tenderar att bli kvar här. Skrivningarna i
betänkandet inte så mycket som antyder denna internationalisering som lyfts
av högskolan. I betänkandet nämner man ”näringarna på Åland” och det
”åländska samhället” och ”det lokala näringslivet” vilket ger ett lite insulärt
intryck och fjärran från de vidare visioner jag har uppfattningen att högskolan står för. Jag hade velat se ett tydligare ställningstagande av typen att utskottet stöder den forskning och de internationaliseringsplaner som Högskolan kommunicerat. Lyckas det arbetet är det en av våra allra viktigaste framtidssatsningar. Sådant behöver stödas även härifrån.
Och nästan sist med anledning av mitt anförande i remissdebatten. Jag
ställde frågan om det på riktigt finns en beredskap och tillräckligt mycket
budgetmedel för att säkra Pommerns framtid. Jag hittar ingenting om det i
betänkandet så jag frågar igen, finns det?
Finans- och näringsutskottets ordförande Tage Silander inledde denna dag
inte med ett betänkande utan med fyra. Av praktiska skäl. Jag tycker talmanskonferensen ska ta sig en funderare till kring detta. Nu har jag inga
starka känslor kring de övriga betänkandena men om man velat säga något
om ändringar i skattelagstiftning 2016, höjd landskapsandel för socialvården
eller förlängning av bostadssparpremiesystemet så hade nog denna debatt i
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dag blivit snärjigare än vanligt. Betänkanden ska hanteras seriöst och inte i
klump och ber talmanskonferensen ta till sig detta. Ärendena är svåra som
det är ändå. Tack.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, herr talman! Ltl Petterson lyfter återigen fram att flytta lagtingsvalet. Har lagtingsledamoten övervägt att det också går att flytta tidpunkten för budgeten? Det finns flera alternativ. Jag är skeptisk till att flytta
lagtingsvalet om det innebär att man får ytterligare ett val. Det skulle i
så fall behöva sammanföras med något annat val, dvs. att man inte utökar antalet val vi har på Åland. Det kostar pengar och tar resurser och
kraft att ha val, vi har redan väldigt många val. Ltl Petterssons egen partiordförande har framhållit att nästa val blir ett supervalår med en
massa val, hur många val kan vi egentligen ha?
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack talman! Nu blev jag osäker på vem min egen partiordförande är
med den förklaringen finns säkert någonstans.
När det gäller flyttningen av lagtingsvalet har jag kanske uttryckt mig
otydligt, för min avsikt är att det alltjämt ska klumpas samman med
kommunalvalet, man pratar om lagtings- och kommunalvalet. Menar
absolut inte att man ska ha ett val till. Budgeten ligger ganska bra där
den gör i oktober, november med tanke på hur snabbt tiderna ändå
snabbt förändras. Det har vi t.ex. sett i Mariehamns stad där man har tidigarelagt budgeten rätt rejält. Vi kämpar fortfarande med att förstå det
systemet. Innan man har sett om det blir bra eller inte är det enklare att
flytta lagtings- och kommunalvalet till våren.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, herr talman! Ber om ursäkt för att jag inte sade före detta partiordförande för det var ett uttalande av den tidigare partiordföranden i
centern. Vet naturligtvis att det är ordförande Pettersson nu.
Tackar för förtydligandet av lagtings- och kommunalvalet att det gäller både och. Däremot jämförelsen med stadens budgetprocess är inte
det som jag tänkte, jag menar att hela tidpunkten för budgeten flyttas. I
staden har man gått in för en förnyad budgetprocess där man har separerat delar, budgetramar och sedan verksamhetsplaner. Man har delat
upp budgeten som den tidigare såg ut i två delar, så avsåg jag inte när
jag pratade om att flytta tidpunkten för budgeten. Jag är inte heller säker på att det är rätt att flytta, kalenderårsvis är förstås bra att ha budgeten. Man bör titta på olika alternativ innan vi slår fast att valet måste
flyttas.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack talman! Då är vi i stort sett överens och det har jag uppfattar att
väldigt många i den här salen är. Egentligen tycker inte någon att den
här budgethanteringen som nu sker vart fjärde år är riktigt uppbygglig.
Vi är inte ett så stort samhälle att vi inte kan göra förändringar ganska
enkelt och pragmatiskt. Vi är inte en oljetanker utan snarare en trålare
och det går snabbt att manövrera och det ska vi utnyttja.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Ingrid Johansson, replik

Tack talman! Blev förvånad när jag hör ledamotens anförande, det var
många goda idéer som presenterades men centern har en representant i
finans- och näringsutskottet. Jag och flera med mig har en positiv inställning till oppositionens goda förslag så i framtiden är det bara för ledamoten att föra in dem i ett tidigare skede.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack talman! Jag är helt övertygad om det. Finans- och näringsutskott
besjälas vanligen av ytterst positiva och skarpa individer, det har vi sett
erfarenhetsmässigt genom åren.
Det som jag däremot efterlyste var skrivningarna i betänkandet. Det
man pratar i utskottet är sin sak och där sägs det väldigt mycket och
nästan allt är oftast väldigt bra. Men när det sedan kokas ner i betänkandet som det faktiskt är regeringspartierna som formulerar. Där tog
jag avstamp i från den här gången.
Ltl Ingrid Johansson, replik

Tack talman! Jag är förstås lite ny i de här sammanhangen men hitintills
har vårt arbete i utskottet fungerat så att även regeringsblockets som
oppositionen har kunnat föreslå texter till betänkandet, så det ska inte
vara något problem.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack för det förtydligandet. Är övertygad om att betänkandena i framtiden kommer att bli ytterst välformulerade och informativa.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl John Holmberg, replik

Tack, herr talman! Vill komma med en rättelse. Ltl Pettersson säger att i
betänkandet beskrivs turismen med fyra rader, det är fyra och en halv
rad. De är ganska tydliga, ”utskottet önskar i sammanhanget lyfta upp
turistsektorns betydelse eftersom den har stor betydelse med enskild
bransch men också som sin positiva inverkan på många andra
branscher på Åland. Utskottet betonar vikten av fortsatt engagemang
från landskapsregeringens sida att bidra till utveckling av turistsektorn”. Med tanke på vad som står i regeringsprogrammet är jag fullständigt övertygad om att turismen kommer att växa på Åland med denna
regering.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Det här är en strid om påvens skägg. I mitt anförande sade jag att den
består av exakt fyra och en halv rad. Om man bortser från dessa saker
hur man hör eller inte hör, undrar jag på vilket sätt utskottet resonerade
kring den uthålliga finansieringen av Visit Åland, så att man skulle
komma ifrån de kortsiktiga kontrakten och i stället skapa långsiktigare
trygghet, eftersom destinationsmarknadsföring är något som inte görs
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på en natt eller ens en vecka, eller tre år oftast tio år. Hur resonerar utskottet kring Ålands just nu kanske främsta turistattraktion, nämligen
den fyrmastade barken Pommern och dess finansiering i framtiden?
Ltl John Holmberg, replik

Tack, herr talman! Nuvarande finansieringsmodell är inget nytt. Där har
ltl Pettersson haft möjlighet att jobba med en annan typ av finansiering
gällande Visit Åland. Pommern lämnar jag därhän dit räcker inte min
tid just nu.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Talman! Visit Åland är det något som det resonerats kring väldigt mycket över åren. Ibland har den organisationen fungerat väldigt bra, ibland
har den fungerat mindre bra. Just nu är min uppfattning att den fungerar väldigt bra. Den gör det eftersom det gavs ett viss långsiktig finansieringslösning. Min uppfattning är att alla skulle vinna på, även hela
Åland, om man skulle erbjuda dem en långsiktig lösning som säger att ni
finns här för alltid och det är de här pengarna ni har att röra er med. I
vart fall tio år i stället för att man har treåriga planer som idag. Det
skulle vi alla vinna på, eftersom turismen som det har sagts i salen är en
basbransch.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Stephan Toivonen

Herr talman! Ärade ledamöter. Det är inte så lätt med de olika rollerna. Förra
gången var jag här som gruppordförande, första gången var det reservant och
nu är jag utskottsledamot.
Tänkte fortsätta på temat renoveringen. Första gången som ÅD illustrerades i fredagens skämtteckning var det en liten hund som sprang iväg till Portugal, det var en väldigt bra bild för jag kan vara envis som en terrier.
Angående renoveringen hörde jag för en stund sedan att huset är gammalt.
På informationen sade man att huset byggdes efter Socis. Socis har jag
sprungit på så det kan inte vara så gammalt. Sedan sades att projektet har
hållit på i tiotal år. Jag hittade i 2013 års budget och där står, ”under 2013
genomförs projekteringen av den planerade ombyggnaden av lagtingshuset
vilken avses göras under 2014”. I 2014 ska det vara 2015, 2015 ska det vara
2017. Det är illavarslande att det hela tiden går ett år framåt.
Vi hörde också att ombyggnaden ska kosta fyra miljoner. När han har hittat på den summan på ett projekt som uppenbarligen bara växer och växer?
Det framkom under presentationen att man hade börjat med ventilation och
fönster. Vi fick också information i utskottet. Det ska också innefatta belysning, el, mattor som ska bytas, biblioteket ska flyttas, hur ofta besöker vi
biblioteket? Det ska bli nya konferensutrymmen, rum utanför aulan, nya partiutrymmen, pentry utanför konferensutrymmena. ÅD använder en gammal
kaffemaskin, det kostar mycket mindre. Om det här ska rymmas inom 20
procent ska vi tro på att fyra miljoner räcker?
För några år sedan när jag bara följde med som debattör var museiprojektet på gång. Det skulle kosta två miljoner och skulle ta ett år. I tidningen i
veckan såg jag att det skulle vara stängt 2013 och 2014, man kanske borde
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skriva 2015 på skylten också för det ser dåligt ut. Speciellt om man går förbi
undrar man om det började förra veckan. Var jag har förstått från olika håll
kanske det tar tre gånger längre tid och kostar tre gånger mera.
Fortfarande symbolen om vi satsar fyra miljoner på en renovering och det
tar tre gånger längre tid och kostar tre gånger mera, att sedan tala om att vi
ska spara här, vi ska spara där. Det kanske inte är så svårt att gissa att man
börjar koppla ihop sparbehoven med en renovering som i och för sig inte
hänger ihop. Det är risken som finns.
Hörde också att vi ska ha ombyggnaden för att vi ska stimulera byggbranschen. I budgetförslaget står det uttryckligen ”byggbranschens omsättning
ser ut att ha ökat under första halvåret 2015. Branschen hör också till de
som haft den bästa lönsamheten under de senaste åren”. Det kanske inte var
det bästa argumentet.
Läste att geriatriska ska minska från 100 till 50 platser, där går det tydligen
att skära ner. Målet var att ha budgeten i balans, skära fem miljoner per år
och då är frågan ska vi ha en gyllene bur runt lagtingsbyggnaden? Har hört
argument att man inte kan stoppa processen, vi har inte ens begärt in anbud
ännu och det betyder det faktum att man inte vet vad det kommer att kosta.
Av den här orsaken kommer jag att tänka på planeringen som var av sjunde
och åttonde våningen, den gick också att ändra på. Då var jag bara debattör
men jag var med i den debatten också som i alla andra. Jag var emot ombyggnaden och minns att jag faktisk sade att om man ska bygga kan man väl
bygga den i elfenben. Underförstått ett elfenbenstorn, men det blev ingenting
av det.
En detalj som finns med i det mycket viktiga projektet, detta golv anses
vara i oerhört dåligt skick det ska också slitas upp. Om allting är av samma
kvalitets som det här golvet kan man undra hur viktigt det är. Tack.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, herr talman! Hur länge projektet har hållit på är förstås den formella när man tittar på ärendena hur de har uppkommit. Diskussionerna har pågått i decennier i lagtingsgrupperna det vill jag åtminstone
framhålla.
Vad gäller beloppet och osäkerheten kring det som också ltl Toivonen
lyfte fram att vi inte riktigt vet vad det blir. Det är sant det får man se
när man bjuder ut det. Det finns en kostnadsberäkning gjord av experter
och så länge vi inte har bjudit ut det är det den summan som gäller. När
man bjuder ut det får man reda på vad det blir och kostar det väsentligt
mycket mer får man begära ytterligare anslag och får ta ställning till det
då. Det är inte ett jättestort bekymmer. Det som också finns med i projektet är att det framför allt blir en minskad energianvändning, det kan
sänka våra driftskostnader. Det kan också vara positivt eller hur?
Ltl Stephan Toivonen, replik

Herr talman! Självklart kan det finnas men någon sådan kalkyl har jag
inte sett.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, herr talman! Det kan så vara. Om vi går tillbaka till det som huvuddelen av projektkostnaden som återigen är ventilationen. Luften och
luftkvalitén är relativt dålig, det måste man tillstå. Har inte ltl Toivonen
528

någon förståelse för det, funderar ni inte alls på att det kan vara ett bekymmer också hänsyn till att vissa människor tar hårdare på det. Det är
viktigt att vi alla är skarpa här inne och har en intellektuell debatt, är
igång och klarar av att hantera alla svåra frågeställningar i debatten, kan
det inte finnas ett värde i det ltl Toivonen?
Ltl Stephan Toivonen, replik

Herr talman! Absolut är det viktigt att vi har en skarp debatt. Men jag
ser fortfarande helheten att ha renoveringen när budgeten är på minus
20 miljoner. Timingen är dålig vi kan skjuta upp det några år.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vtm Veronica Thörnroos

Talman! Inledningsvis kommer jag att prata om landskapsregeringens lagförslag 4/2015-2016 en förlängning av bostadssparpremiesystemet. Det är bra,
gott och väl att landskapsregeringen har lämnat ett lagförslag där man valt att
inte kopiera systemet som är på finska sidan, eftersom bostadssparpremiesystemet avslutades där redan 2011. Meningen med systemet är att unga ska
lära sig spara. När du lär dig att ”spara” får du lite pengar från landskapsregeringen. Det är smart och det är ett bra sätt. Om man ser den unge ända upp
till 39 kanske beroende på hur man känner sig, ålderskategorin är i alla fall
upplyft. Vi från centerns sida stöder lagförslaget, det är väldigt bra. Det är
inte speciellt kostnadsbelastande heller, uppskattad till ca 45 till 60 000 på
årsbasis den delen kan vi väl hantera.
Övergår till det som ni säkert har väntat på att komma ska, reservationen
kring tonnaget. Vill erinra lagtinget om, även de nya ledamöterna, att i den
förra landskapsregeringen gick man inför att bygga ett nytt tonnage. Det var
det beslutet man tog. Det finns skrivningar om det i tilläggsbudgetar och även
i ordinarie budgetar. Det man sade i de texterna var att det här fartyget ska
sättas in på ett system, på ett kort färjpass. Det är huvudsyftet med det. Det
finns i princip två i dagsläget att välja på. Det en mellan Föglö och fasta Åland
och det andra är mellan Brändö och Osnäs.
Tittar vi då var vi ha det största trycket från näringslivet, var vi har de
största lasterna för att kunna hantera transporterna idag så är det utan tvivel
sträckan Åva-Osnäs. Där är det trångt om kapaciteten, där har vi bekymmer
med tunga laster, företrädesvis fisktransporter från Föglö över Kumlinge och
vidare till fastlandssidan, samt tunga fisktransporter huvudsakligen från
Brändö.
Den som följer med skärgårdstrafiken vet att vi har mycket trafikstörningar p.g.a. tekniska problem. Det finns begränsningar, trots gott underhåll och
god teknisk kunskap att skruva och fixa och trixa hur länge som helst. Vi vet
att lasterna börjar bli för tunga helt enkelt för våra fartyg. Vi vet att vi får allt
svårare att svara mot de säkerhetskrav som finns. Jag säger inte att våra fartyg är osäkra. Vartefter reglerna skruvas till från myndigheternas sida, blir
dyrare och mer komplicerat när man försöker lösa transporterna och lösa det
så att vi kan ha fartygen i drift.
Med beaktande av det är det anmärkningsvärt, riktigt svagt gjort av landskapsregeringen att säga, nej nu ska vi inte bygga någon ny färja före vi vet
var den ska gå, när åtminstone en majoritet av de som sitter i landskapsrege529

ringen tidigare åtminstone har vetat var den ska gå. Det här är en riktigt dålig
signal till den åländska skärgården. Det spär på det förakt som man börjar
höra i samhället om minoriteter, små kommuner, små enheter, kostnadsdrivande och hur dyra det är. Det här är inte riktigt, riktigt dåligt beslut. Tack.
Minister Wille Valve, replik

Tack, vtm Thörnroos. Det mesta har sagts om bostadssparpremien men
det kan vara skäl att än en gång understryka att landskapsregeringen avser på nytt ta ställning även till detta i den kommande omställningsbudgeten.
Vtm Veronica Thörnroos, replik

Tack för den informationen. Det har ministern även aviserat vid ett tidigare tillfälle. Sätter vi lagen i kraft nu ger vi en indikation om att den ska
verka åtminstone längre än två månader. Om landskapsregeringen redan nu indikerar att den inte kommer att fortsättningsvis finnas med
som ett alternativ för unga borde man kanske redan i det här skedet
dragit tillbaka den.
Minister Wille Valve, replik

Hur landskapsregeringen än hade gjort detta så hade det blivit märkligt
eftersom den intimt hänger ihop med budgeten för 2016. Det har också
varit ganska märkligt om den första åtgärden sittande landskapsregeringen hade gjort hade varit att dra i handbromsen utan att analysera.
Konsekvenserna behöver analyseras.
Vtm Veronica Thörnroos, replik

Talman! Tack för det förtydligandet, ser vi fram emot analysen som
landskapsregeringen presenterar i tilläggsbudgeten.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, herr talman! Vtm Thörnroos lyfte fram i sin reservation problematiken med vår fartygsflotta som är föråldrad och den situationen som
har kommit fram när vi fördröjer beställningen av ett nytt tonnage. Man
lyfter också fram de fem hållbarhetsprinciperna som ett av argumenten
till varför det är fullständigt ohållbart. Jag stöder till fullo regeringens
resonemang, därför att senast när jag var på föreläsning om miljövänliga
och hållbara alternativ har det visat sig att LNG inte är de hållbarast alternativet. Då är det oerhört viktigt att man gör ordentliga analyser före
man satsar så här stora miljoner i nytt tonnage.
Vtm Veronica Thörnroos, replik

Tack! Det är rätt och riktigt att det kommer olika indikationer kring
LNG men det planerade fartyget är också tänkt att ha andra drivmedelsmöjligheter än LNG. Det här tycker jag mest illa om i politiken när
man har förberett ett ärende i åratal, haft tjänstemän som har arbetat
med det och precis fem för beslut lägger man ner projektet. Vi måste
helt enkelt bli bättre på att fundera mera före innan vi går vidare.
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Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, herr talman! Det är vad landskapsregeringen gör i det här fallet,
tänker till före. Att satsa stora pengar på ett tonnage som drivs på LNG
sätter landskapsregeringen i den situation att vi binder fast färjan på en
viss rutt, vi vet alla hur besvärligt det är att tanka LNG-färjor. Landskapet tar nu fram ett hållbart alternativ till diskussionen, det anser jag
är att tänka till före.
Vtm Veronica Thörnroos, replik

Tack! Jag vill återkomma till att en majoritet av de partier som nu sitter
i landskapsregeringen satt också med i den föregående. Man har otaliga
gånger gått igenom i landskapsregeringens sessionssal olika riktningar,
prospekt det har processats hur länge som helst. Att nu börja fundera
kring om vi borde ha ett annat drivmedel känns nog som man vaknat lite
väl sent.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Ingrid Johansson, replik

Tack talman! Är detta vice talmannens egen åsikt eller delas den av centergruppen som helhet?
Vtm Veronica Thörnroos, replik

I reservationen som är skriven här är det mitt namn som står under, jag
har inte heller aviserat att jag kommer att ta det till omröstning.
Ltl Ingrid Johansson, replik

Tack talman! Jag undrar fortsättningsvis om centern kommer att driva
frågan för att köpa in tonnaget eller delar man regeringens åsikter att
man borde tänka till lite extra inför den här frågan?
Vtm Veronica Thörnroos, replik

Centern har och kommer alltid att driva alla de frågor som möjliggör att
du kan bo att leva på hela Åland. Centern kommer fortsättningsvis att
driva den politik som gör att vi har säkra fartyg, säkra farleder osv.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, herr talman! Vtm Thörnroos tar i så det knakar, att det här späder
på förakt, det är ett dåligt beslut. Var det riktigt enhälligt, fanns det inte
vissa som hade sina funderingar kring tonnaget i förra regeringen
också? Att det fanns en minister som var rätt så målmedveten och man
diskuterade att gå vidare, sedan hur långt det gått kanske det finns en
delad åsikt om. Det här är något man verkligen bör diskutera och fundera på. Jag upplever inte att det är så allvarligt som vtm Thörnroos
nämner genom att det även ifrågasattes i diskussionerna under förra
mandatperioden.
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Vtm Veronica Thörnroos, replik

Det är helt korrekt, det är sällan investeringar i skärgården och på
landsbygden är självklara för alla som sitter i regering och i lagting. Det
är väldigt sällan det finns ett starkt stöd för att de som bor i glesbygd och
skärgården ska ges möjligheten att leva och utveckla sina näringar där. I
de beslut som är tagna i lagtinget, d.v.s. det som gäller tilläggsbudgeter,
budgettexter och i det som gällde i förra regeringsprogrammet så är det
klart och tydligt att det fanns en majoritet, en landskapsregering som
stödde projektet att gå vidare med ett nytt fartyg. Helt enkelt därför att
man ser att det finns ett faktiskt behov, inte är det någon som vill investera för investeringens skulle, utan för att man ser att det finns ett behov. Om man inte vill göra på det här sättet vara ärlig och säg det från
regeringssidan, vi vill inte satsa det här på skärgårdsborna det är inte
mer komplicerat än så.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, herr talman! Centern fortsätter med sin skrämselpropaganda.
Man vill släcka ner och man är emot. Vtm Thörnroos andas djupa andetag, gå ner till bänken, sätter sig och läser vad man har beslutat. Var står
det att vi inte vill satsa på glesbygden, var står det vi säger nej? Man vill
avvakta. Det är en ny regering och centern får testa att sitta i opposition
men någon måtta vad man för fram för villfarelser finns det ändå. Vtm
Thörnroos sätt dig ner och titta det står avvaktar, man ska se hur den
framtida skärgårdstrafiken ska bedrivas och i vilken mån. Det är bara att
gilla läget just nu.
Vtm Veronica Thörnroos, replik

Tack talman! Jag förbehåller mig rätten här i Ålands lagting att säga vad
jag vill, när jag vill och hur jag vill så länge det ryms inom det som lagtingsordningen och arbetsordningen medger. Att komma här nu i sista
minut när en majoritet, socialdemokraterna har suttit med i den förra
regeringen och indikerat att man stöder projektet, det är dålig stil. Om
det sedan är svårt att svälja för ltl Göte Winé det beklagar ja i så fall. Det
är anmärkningsvärt hur det kan kasta fram och tillbaka i så här pass viktiga frågor.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Jag uppmanar vtm Thörnroos och centern att ta frågan till
omröstning under måndagens detaljbehandling av budgeten för att få
reda på hur centern står i frågan. Detta mot bakgrund av att den förra
landskapsregeringen, där vtm Thörnroos själva medlem, där centern
hade finansministerposten presenterade budgeten för några veckor sedan och sade i samband med det ”att den nya regeringen måste prioritera investeringarna så att vi inte går in för skuldsättning”, uppenbarligen sades det. Alternativet är om allting ska genomföra så leder det till
banken. Ta frågan till omröstning så får vi se hur centern prioriterar, väl
praktisk handling motsvarar det som fördes fram av förre finansministern och centern.
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Vtm Veronica Thörnroos, replik

Tack! Självklart är budgetläget sådant att prioriteringar måste göras, att
säga något annat vore att handskas synnerligen ovarsamt med sanningen. Jag lyfter fram att det är anmärkningsvärt att man har satt ned
ganska mycket pengar och tid på att göra en utredning vad som kunde
vara det lämpligaste. Precis när det är fem före ska man inte fortsätta, då
ska det tas bort utan att man kan presentera ett annat förslag. Huruvida
det kommer till omröstning eller inte, det återstår att se och jag förbehåller mig den rätten också att själv välja vad jag för till omröstning.
Minister Mats Perämaa, replik

Herr talman! Om det inte förs till omröstning kommer jag att konstatera
att centern agerar svagt i den här frågan, som för fram kritik men inte
vågar ta saker och ting till omröstning där eventuella meningsskiljaktigheter skulle avslöjas.
Vad gäller beredningen av ärendet har ett enhälligt finansutskott under 2015, eller 2014 i samband med budget sagt att landskapsregeringen
bör överväga totalentreprenad, OPS, för att förverkliga ett sådant projekt. Ett enhälligt finansutskott och lagting tog ställning till den frågan.
Det brydde sig dåvarande infrastrukturministern inte om, det gjordes
inte någon bedömning av om det kunde ha varit ett alternativ. Skulden
för att projektet eventuellt förskjuts så ligger i första hand på den förra
infrastrukturministern som inte gjorde det som ett enhälligt lagting
sade.
Vtm Veronica Thörnroos, replik

Tack talman! Det där stämmer inte riktigt. Nu handskas finansministern
ovarsamt med sanningen. Det gjordes interna utredningar på avdelningen vad ett OPS skulle kunna innebära. Det betyder i klartext egentligen projektet blir dyrare men finessen med det är att vi inte får en belastning direkt i budgeten.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl John Holmberg, replik

Tack, herr talman! Medvetenheten om landskapets finanser är på ett
helt annat plan i dag än vad det var för några månader sedan. Handen
på hjärtat, är det inte ett klokt beslut att först titta efter vad skärgården
verkligen behöver innan man tar ett så här pass stort beslut som ändå
det handlar om en bra bit över 20 miljoner euro. Det är för skärgården,
skärgårdsborna, alla turisters bästa som man gör på det här sättet.
Vtm Veronica Thörnroos, replik

Talman! Man behöver inte sätta sig ner och fundera vad skärgården behöver, det vet vi nämligen redan. Handen på hjärtat ltl Holmberg, vi vet
att fartygsflottan är i ett ganska dåligt skick och att den behöver förnyas.
Man har under lång tid valt, även här inom infrastruktursektorn att inte
göra nödvändiga investeringar på samma vis som man har gjort inom
vägar. Nu står vi inför en puckel som vi kommer att måsta ta på ett eller
annat sätt. Jag är själv tveksam till en privat offentlig finansiering i sam-
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verkan därför att jag vet att det alltid blir dyrare. Men det kan vara ett
sätt att göra det på för att minska budgetslitaget det är helt korrekt.
Ltl John Holmberg, replik

Herr talman! På några år har tanken på ett nytt tonnage gått från flakfärja till i princip en ny Skarven. Visar inte det också på att behovet och
utvecklingen går så snabbt framåt att man måste ta ett helhetsgrepp, att
nya ögon tittar på det. Med tanke på det underskott som finns skulle det
vara oansvarsfullt att rusa iväg och beställa något som kanske inte skärgården behöver om två år.
Vtm Veronica Thörnroos, replik

Talman! Det är inte oansvarigt och man kan inte kalla det att rusa iväg
när man har haft ett utredningsarbete som har pågått i fyra år. Jag hör
vad ltl Holmberg säger och jag förstår också vilka beslut den nya landskapsregeringen kommer att fatta, alltså man kommer inte att satsa på
skärgården.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Talman! Det finns nu ett gyllene tillfälle att samordna starten av kortrutten där man kan få en ny linje i bruk och samtidigt få ett nybygge efter
ett antal år. Det skulle vara väldigt bra att kunna samordna detta för då
kanske vi kan börja tända lampor i skärgården. Vi vet inte exakt var fartyget ska gå, för det har inte kommit fram ordentligt ännu. Det kan vara
lämpligt att tänka efter den här gången. Men fartyg ska vi bygga, för jag
håller med vtm Thörnroos om att flottan är föråldrad och behöver förnyas. Men kanske en offentlig privat samverkan, en totalentreprenad för
en ny linje skulle vara ett bra alternativ.
Vtm Veronica Thörnroos, replik

Tack ltl Torsten Sundblom för det stödet, till vissa delar i alla fall. Det är
möjligt att landskapsregeringen kommer att gå in för totalentreprenad,
kanske OPS-finansiering, det får landskapsregeringen välja själv. Att
släppa det här projektet nu det vore dumt, det ena utesluter inte det
andra. Vi har ett stort antal fartyg som borde bytas ut för det börjar bli
för gamla och slitna helt enkelt. Lasterna är för tunga, svårt att svara
mot säkerhetskraven utan att det blir jättekrångligt. Jag känner att vi
delvis har en samsyn, tack för det.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Talman! De ritningar och beräkningar som säkerligen finns från att vtm
Thörnroos var minister går säkert att använda ifall man gör ett offentligt
privat samverkansprojekt med ny färja och linje osv.
Vtm Veronica Thörnroos, replik

Det är möjligt men i så fall ganska dumt. Ska man göra en totalentreprenad och ge driften kanske på 15, 20 år finns det ingen anledning att
gå ut med någon form av ritningar. Då gör man en specifikation vad
man vill ha, vad har man för miljökrav, lastkrav, vad ska det vara för
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hastighet och fart på fartyget osv? Sedan får de olika varven eller entreprenörerna välja hur fartyget ska se ut, det måste vara sekundär betydelse. En redare som kanske har byggt fartyg tidigare vill kanske använda sina ritningar under förutsättning att det passar ihop med hamnar osv. Går landskapsregeringen in för en totalentreprenad skulle min
rekommendation vara att man fastslår de baskrav man har och för övrigt låter man den privata entreprenören hantera det själv.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Mikael Staffas, replik

Tack, herr talman! Det är intressant att höra vtm Thörnroos gå på och
tycka att vi inte satsa på skärgården. Den här landskapsregeringen har
lagt fram att vi ska dra igång kortrutt och det är det som skärgården eftersträvar. Jag liksom många andra undrar om vtm Thörnroos har hela
centern bakom sig? Jag har hört ledamöter stå i samma talarstol och
sagt inga mera pengar till skärgården. Är centern delade eller enig
bakom vicetalmannen?
Vtm Veronica Thörnroos, replik

Tack! Centern är som centern brukar vara ganska bred i sina åsikter. I
fyra år i den förra landskapsregeringen, de beslut som togs och som
finns nedskrivna där stod centern bakom, stödde regeringen. Fördelen
med en investering i ett fartyg om det riktigt skulle knipa, är att man kan
sälja det och få pengarna tillbaka. Genom att äga stålet själv kan du konkurrensutsätta driften och du har också säkerhet och total kontrollen på
ett helt annat vis när du själv äger fartyget. Alla entreprenader tar slut
för eller senare och då är det någon annan som äger fartyget och som
beslutar över det. Tittar man speciellt österut mot finska sidan har de
gjort det misstaget att de har haft totalentreprenader och tonnaget har
inte varit det lämpligaste alla gånger. Vi ser vad det lider.
Mikael Staffas, replik

Tack, herr talman! Jag uppfattade inte att jag pratar om OPS, men det är
möjligt. Jag frågade efter hur enig centern är bakom vicetalmannen?
Vtm Veronica Thörnroos, replik

Tack! Jag kan inte erinra mig att jag i mitt huvudanförande som repliken riktar sig till, skulle haft en ingående berättelse om hur centerpartiet
ställer sig i olika frågor. Det är knappast någon nyhet att centern inte
tycker exakt likadant alla gånger. Vi har tyckandefrihet i vårt parti. Vad
jag vill lyfta fram här och nu är att jag är besviken på de delar av landskapsregeringarna som fortsätter i den nya för att man i fyra års tid varit
med och arbetat aktivt. Nu precis när beslutet ska fattas då backar man,
sätter sig ner. I det här fallet vill jag vara tydlig med att säga att ingen
skugga må falla över liberalerna för de var inte med i den förra regeringen.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.

535

Lantrådet Katrin Sjögren

Talman! Vill tacka lagtinget för en intressant och värdefull debatt, mycket
vägkost till regeringsarbetet. I regeringsprogrammet skriver regeringspartierna att i vårt småskaliga samhälle behöver vi nyttja all kompetens som finns.
Regeringen vill ha en god och fördjupad dialog med ålänningarna, kommunerna, näringslivet, tredje sektorn och med fackföreningarna. Det rör sig om
allt från att ta fram lagstiftning, utvecklingsplaner till att föra en öppen och
aktiv samhällsdiskussion. Det handlar om arbetssätt och förankring, om delaktighet och att nå resultat.
En sak jag har funderat väldigt mycket på är medborgardialogen, barnkonsekvensanalyser och på något som får genomslag alltmer, det kallas deliberativ demokrati, ett annat namn för detta är samtalsdemokrati, att man har
medborgarpaneler. Att man inte vart fjärde år har ett val utan man för en aktiv samhällsdebatt med medborgarna också mellan valen. När man har stora
reformer som ska genomföras skulle det vara en oerhört värdefull resurs att
ha en direktkontakt med medborgarna.
Vicelantrådet Gunell tog upp det när en reservation debatterades gällde
eventuellt skattemeddelande. Det är precis vad vi ska göra nu, vi ska öppna
samhällsdebatten, vi ska diskutera med näringslivet, diskutera med storföretagen, med småföretagarna, vi ska tillsammans ringa in innan det blir mera
byråkrati, vad finns det för risker och möjligheter, finns det möjligheter till
grön skatteväxling. Vi ska inte ha det som något politiskt drömprojekt att revidera självstyrelselagen, utan det ska vara en öppen samhällsdebatt och alla
ska få vara delaktiga.
ÅHS som har berörts i flera anföranden och repliker också där vill landskapsregeringen ha en öppen och aktiv dialog med personalen. Vi vill diskutera framtiden, rekryteringsbehov, samarbetsformer och effektivering. Vi vill
titta på samarbetet med privata. Vi vill också se hur vi kan förebygga och
stärka folkhälsan genom hälso- och idrottspolitiska program. Vi vill fullfölja
den geriatriska kliniken och vill sätta fokus på äldreomsorgen.
Men också framtidens sjukvård där det faktiskt finns en möjlighet att få
bättre service till en mindre kostnad är att utveckla e-tjänster och digitalisera.
Men också ett helt nytt sätt att arbeta som jag tog upp i remissdebatten när
man har s.k. vårdcoacher för de patienter som är multisjuka har visat sig vara
ett otroligt effektivt sätt att arbeta. Ett effektivt sätt att arbeta och som gör att
patienterna känner otroligt stor tillfredsställelse och blir mycket nöjda med
den vård man får.
Ett eventuellt meddelande till lagtinget om hälso- och sjukvården så gäller
det för landskapsregeringen att följa lagen. I ÅHS lagens § 26 finns det en
uppföljning av hälso- och välfärd i landskapet. Det heter att statistik ska samlas, analyseras och presenteras i en rapport en gång per lagtingsperiod. Utgående från rapporten kan landskapsregeringen och lagtinget dra upp övergripande och långsiktiga riktlinjer för de hälso- och välfärdsfrämjande arbetet i
landskapet. Landskapsregeringen ska följa lagen. Exakt när rapporten och
riktningarna kommer det kan jag inte säga, det hänger ihop med arbetet med
tilläggsbudgeten.
När det gäller en revidering av vallagstiftningen och tidpunkten så är det
förmätet att slå fast besluten. Det här är också något som ska ske i samråd
och dialog med parlamentet. Vi behöver fundera parlamentariskt hur vi vill
ha det. Jag är helt säker på att går man in för att ändra tidpunkten för valet så
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stöter vi på nya problem. Nu har vi en alldeles färsk rapport om vallagstiftningen, men det fanns en tidigare som leddes av Folke Sjölund som gjorde en
analys och då såg man att ändra tidpunkten för valet medför också det nya
problem. Det här ska vi analysera tillsammans och se vad som är bäst. Det är
parlamentet som har bollen i sin hand, inte landskapsregeringen.
Vi har också skrivit om Pommern och kulturarvet i regeringsprogrammet,
där finns Pommern och Bomarsund. På måndag kommer vi att ha ett möte
med landskapsregeringen där vi diskutera den här frågan. Lagt kort ligger
tills man fattar ett nytt beslut. Förra landskapsregeringen har gett de signalerna att 80 procent av finansieringen av torrdockan kan man tänka sig att ge.
På måndag ska vi titta var landet ligger och det står tydligt och klart i regeringsprogrammet att vi vill se en lösning för Pommern.
Det som ltl Roger Nordlund tog upp om nyckeltal och att vi för första
gången på många år har en vikande befolkningsutveckling. Det finns skäl att
följa den, det var ganska anmärkningsvärda siffror vi fick. Det håller för närvarande på att analyseras på ÅSUB för att se om det är en tillfällighet. Vi är
trots allt en väldigt liten befolkning, statistik kan kasta. Arbete pågår med att
göra en analys. När vi tar fram finansiella nyckeltal ser jag att befolkningstillväxten kan vara en väldigt bra. Självklart är högskolan en viktig del av det
också. Tack.
Ltl Runar Karlsson, replik

Herr talman! Det var ett sympatiskt anförande lantrådet förde om att
det ska föras dialog och förhandlingar. Centern välkomnar den inviten
och vi är gärna med och drar vårt lass och i den dialogen att arbeta för
Ålands bästa. Hoppas att regeringen också i framtiden tillsätter parlamentariska grupper och ger också centern gehör för sina åsikter. Det blir
olyckligt när regeringen pratar om kommuner, nu ska det bli färre
kommuner nu är centern borta från spelplanen, nu jäklar anamma ska
vi visade det, det är ingen bra början. Lantrådet försöker nu med en invit och lite gjuta olja på vågorna. Vi är gärna med i den förhandlingen,
var den slutar återstår att se. Vi är inte emot någonting, utan det som är
bra för hela Åland, är bra för var och en.
Talmannen
Tiden är ute!
Lantrådet Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag uppskattar den utsträckta handen. Det är centralt att landskapsregeringen har en dialog med lagtinget, att vi kommunicerar. Där
är centern central part i det arbetet. Absolut, jag tar den utsträckta handen.
Ltl Runar Karlsson, replik

Herr talman! Vi kommer definitivt att vara ansvarsfulla oberoende vad
det gäller, ekonomi eller samhällsservice. Lantrådet nämnde ÅHS och
sjukvården och detta är egentligen mycket så man har gjort idag, sitter
själv med i styrelsen. Man har en dialog med de 800 anställda det skulle
inte fungera annars. Går man i clinch med de anställda då är man förlorad. Man försöker också se om det finns privata lösningar där också moderaterna varit aktiva i arbetet. Hoppas att det inom sjukvården blir en
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parlamentarisk styrelse så att oppositionen får vara med i arbetet, i det
här fallet centern, som då kommer att ta ett stort ansvar i arbetet och på
ett bra sätt se till att ålänningarna fortsättningsvis har det bra.
Talmannen
Tiden är ute!
Lantrådet Katrin Sjögren, replik

Talman! En liten randanmärkning. I slutet av mandatperioden var centern helt säker på att det skulle vara majoriteten som skulle sitta i styrelsen. En sak som jag uppfattade tydligt och klart från centern, det kan vi
diskutera vidare.
Luttrade politiker vet att ibland blir det väldigt tillspetsat i pressen,
det blir olyckligt. Det som minister Valve gjorde och som kritiserades,
att han skickade ett mail till personalen där han förklarade sig och bad
om ursäkt, det ska han ha all heder av. Luttrade, garvade politiker vet att
ibland blir det tokigt, ibland blir det fel. Vi har hört det några gånger nu
och vi ska verkligen ta med personalen. Jag har det övergripande personalansvaret och fick höra att man aldrig har gjort en trivselundersökning på ÅHS, det ska vi se till att vi gör.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, herr talman! Lantrådet nämnde att alla ska vara delaktiga i utvecklingen av självstyrelsen, också den ekonomiska självstyrelsen det får
inte bli ett politiskt drömprojekt, jag delar den synen. Vi har ofta från
Ålands Framtid tryckt på att självstyrelsen bäst utvecklas som en bred
åländsk folkrörelse. Då måste vi ställa oss frågan, är den en bred åländsk
folkrörelse idag? Ganska tveksamt, mycket tack vare att diskussionerna
har skjutits till Ålandskommittén, man lämnar diskussionen där. Den
vägen är riskabel att vandra om vi faktiskt ska lyckas utveckla självstyrelsen, enligt de ambitioner vi har. Vi måste börja skapade en dialog som
efterfrågas i debatten med näringslivet, med våra medborgare. Börja arbeta parallellt med frågan vad ska vi använda det nya självstyrelsesystemet till om det ska bli en levande och innehållsrikt debatt där vi utveckla självstyrelsen som en bred folkrörelse.
Lantrådet Katrin Sjögren, replik

Talman! Det gör jag till hundra procent, eftersom att revidera självstyrelselagen är ett politiskt projekt och har stor påverkan på det åländska
samhället. Tror absolut på att förankra processen och diskutera, ålänningar både stora och små bryr sig om hur skolan, skärgårdstrafiken och
barnomsorgen fungerar. Det är otroligt häftigt att ha en självstyrelse, det
ville vi också visa när vi skrev regeringsprogrammet. Egentligen borde
det vara en av topptjänsterna att få jobba inom landskapsförvaltningen,
vi har egen lagstiftningsbehörighet, kontakter i Europa och Norden, det
är också en sak som den här landskapsregeringen vill lyfta. Vi börjar få
väldigt mycket unga välutbildade ålänningar och dem vill vi ha hem,
kom hem och hjälp oss utveckla det åländska samhället.
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Ltl Axel Jonsson, replik

Delar absolut den uppfattningen. Men samtidigt måste vi ställa oss frågan, eftersom vi tycker att självstyrelsen är häftig och att vi kan bestämma över vår egen tillvaro och utveckla vårt Åland och delta i den internationella utvecklingen, att vi ser till att intresset bibehålls. Då måste
vi få fart på diskussionen om vilken framtida självstyrelse vill ha. Ett sätt
som har diskuterats är att vi skulle börja jobba med beskattningsfrågan,
en av de största delarna i det nya självstyrelsesystemet, att ta fram konkreta politiska tankar och visioner om vad man kunde använda skatteinstrumentet till. Där vill vi se tydligare ansvar från regeringens sida. Finans- och näringsutskottet har en tydlig skrivning om att man vill att regeringen återkommer till lagtinget med en lämplig tidpunkt för när arbetet kunde inledas. Det vore intressant att höra lantrådets reflexion
kring den skrivning som föreslås i lagtingssalen.
Lantrådet Katrin Sjögren, replik

Talman! Ska vara lite gråare i min sista replik. När vi skrev regeringsprogrammet inventerade vi också lagstiftningsbehovet av alla avdelningar, vi har 50 lagar vi behöver revidera och det är inga småsaker.
Egentligen är det skämmigt att vi har en uråldrig kommunallagstiftning,
tjänstemannalagstiftning, vi behöver revidera landskapsandelssystemet,
socialvårdslagstiftningen vet vi att inte hänger med. Vi behöver ha en
finansiering av public service, miljöskyddslagen, djurskyddslagen, hälsoskyddslagen, en ny vattenlag. Sedan kommer den krassa verkligheten
emot och nog är det lite bekymmersamt för självstyrelsen att vi har en
uråldrig kommunallag och en uråldrig tjänstemannalag, det som också
är kärnan i självstyrelsen, tjänstemännen som förverkligar självstyrelsen. Nog finns det minsann att göra för landskapsregeringen och för
nästa landskapsregering också.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, herr talman! Delar ltl Runar Karlsson sympatiska tolkning av
lantrådets anförande. Lantrådet hade en mycket sympatisk ton i förhållande till den sluggerstil som tydligen präglar delar av det nya regeringsblocket. Det är viktigt att vi har en saklig debatt. Ledamöter som
vtm Thörnroos ska inte behöva bli påhoppade för att hon redogör för sin
syn på hur politiken ska skötas. Det är tydligt att några inom det nya regeringsblocket behöver lära sig lite hyfs och ton.
Det är synd att utskottet inte kunde enas om synen på beskattningsfrågan. Vi hörde utskottsordförande Silander säga att det var en god ton
under arbetet med budgeten för 2016. Det är så små förändringar i synsättet som sker inom utskottet som man borde kunna enas om, en syn
på hur självstyrelsens utveckling ska hanteras.
Lantrådet Katrin Sjögren, replik

Talman! Visst ska vi ha hyfs och ton från landskapsregeringens sida, absolut, det är en mycket ambitiös landskapsregering. Det är två parter

539

som kommunicerar, man kan fundera från båda håll hur man lägger
vissa ord och i vilken ton man har.
Gällande beskattningen kan vi konstatera att de skatteinstrument vi
har i vår egen hand utnyttja vi inte till fullo heller. Det har varit en evighetsfråga med fastighetsbeskattningen och vad man faktiskt kan göra
när det gäller den. Jag var med och tog fram ett skattemeddelande 2010
där man påpekade vissa saker, det kan man också damma av. Då fanns
det att vi inte riktigt utnyttjar de behörigheter vi redan har där. Vi kommer inte till skott med att revidera fastighetsskattelagstiftning som ett
alldeles klart exempel.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack talman! Som ledamot i Ålandskommittén förvånad jag mig över
skrivningen som utskottsmajoriteten gör, om att utskottet understöder
ambitionerna hos Ålandskommittén om övertagande av beskattningsrätt. Som medlem av kommittén har vi inte sett mycket av det ambitionerna, däremot av den åländska delen internt som vi diskuterar. Det är
centralt att beskattningsrätten ska finnas som ett övertagbart område i
framtiden, något som lagtinget förr eller senare kan ta på allvar för att vi
då vet att vi har en möjlighet att få över beskattningsrätten. Här visar
det att utskottsmajoriteten kanske inte har satt sig in i vad Ålandskommittén de facto sysslar med. Det finns inte något motsatsförhållande
mellan lantrådets redogörelse för hur landskapsregeringen avser att
hantera beskattningsfrågan. Börja inleda en diskussion med näringslivet
för förr eller senare bör det utmynna i form av ett meddelande till lagtinget så vi tillsammans kan diskutera hur vi bäst bygger morgondagens
Åland.
Lantrådet Katrin Sjögren, replik

Talman! Som jag har uppfattat saken är arbetet i Ålandskommittén inne
i ett avgörande skede. Man lägger ner otroligt mycket arbetstimmar och
det finns ett djupt engagemang från den åländska delen. Där missade ltl
Harry Jansson vtm Viveka Erikssons anförande där hon berömde ltl
Harry Jansson väldigt mycket. Det handlar om att få alla pusselbitar på
plats och den enighet som finns att faktiskt ha möjlighet att ta över beskattningen, där sätter vi allt fokus nu. Når vi fram till det då ska vi diskutera, då kommer vi att ha ideologiskt olika åsikter när det gäller beskattningen. Det ska sedan underställas en bred och stor åländsk debatt,
med all säkerhet underställas val, lagtings- och kommunalval. Fokus är
nu på att verkligen ro Ålandskommitténs arbete i hamn. Men för den
skull kan vi börja den breda samhällsdiskussionen. Det stärker också det
åländska samhället, att ha kunskap när det gäller beskattningsfrågor om
inte annat så för att där kunna trycka på rikssidan, vi är intresserade av
grön skatteväxling och hur man beskatta småföretagare och just serviceoch tjänsteföretag.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
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Ltl Roger Nordlund

Herr talman! Budgetdebatten har i likhet med i stort sett alla andra debatter
under åren handlat väldigt mycket om kostnaderna och hur vi i det här fallet
kan minska kostnaderna, utgående ifrån att vi har en svår ekonomisk situation. Vi har ett underskott som vi alla vill komma tillrätta med så snart och ansvarsfullt som möjligt. Det är skäl att i den här diskussionen lyfta fram vilka
inkomster vi har och hur vi eventuellt kan förbättra de inkomsterna. Huvudsakligen är det klumpsumman som finansierar vår offentliga sektor på Åland.
Sedan har vi PAF, våra bolag och vi har avgifterna som vi kan använda oss av.
Som utskottets ordförande mycket tydligt redogjorde för i sin presentation
har utskottet lyssnat på experter från Finland som säger att den ekonomiska
situation vi har i landet kommer att vara så här under ganska lång tid framåt.
Det finns egentligen ingenting som säger att den finländska ekonomin ska
lyfta som det ser ut nu, tvärtom finns tecken att om det blir någon förändring
kan det de facto bli till det sämre. Då vet vi att det slår direkt på vår klumpsumma. Det strukturella underskottet regeringen pratar om på 20 miljoner,
utskottet har rättat det till 17,6 miljoner för 2016. Vi ska alla vara medvetna
om att det kan gå upp och det kan gå ned, väldigt snabbt beroende på hur
klumpsumman utvecklas.
Får vi en kris i Finland med många strejker och ekonomin blir ännu sämre
då kan det sjunka med fem till 10 miljoner. Skulle det av någon anledning
börja gå lite bättre, eller staten bestämmer sig för att sälja ut statlig egendom
som man gjort vissa gånger, kan det plötsligt komma in fem till 10 miljoner
mera i klumpsumman. Det här är väldigt dynamisk och levande situation som
vi befinner oss i som vi inte på något sätt kan påverka. PAF kan vi påverka, vi
kan fortsätta och se till att man har gynnsamma förutsättningar för sin verksamhet. Posten kan vi påverka med det ger inte så mycket pengar, men det är
väldigt många goda arbetsplatser och en väldigt bra sak för det åländska
samhället.
Det vi kan påverka i viss mån är skattegottgörelsen, det hänger ihop med
vilken näringspolitik vi för på Åland. Noterade i betänkandet under rubriken
”Närings- arbetsmarknads- och regionalpolitik” att utskottet lyfter fram dels
turismen, att man ska satsa på den, dels livsmedelsklustret. Jag stöder de
tankarna till hundra procent. Det är bra för turismen och livsmedelsklustret
skapar en god sysselsättning på Åland, skapar också en regional sysselsättning. Jag är den första att understöda och ge ett plus i kanten för det.
Det jag hoppas vi ska få mera diskussion om, inte i det här betänkandet
men hoppas i den omställningsbudget som kommer, vilka sektorer är det som
i högre grad påverkar skattegottgörelsen? Vilka är det som faktiskt gör att det
genereras väldigt mycket pengar? Tror att det är rederierna, bankerna, försäkringsbolagen, it-bolagen, handeln osv. Det skulle vara bra om vi skulle
hjälptas åt i lagtinget och regeringen och börja flytta tankarna, naturligtvis
ska vi tänka på kostnader hur vi håller dem i skick. Vi måste också försöka fokusera på vad som genererar inkomster, skattekraft i det åländska samhället.
Skattegottgörelsen är faktiskt en faktor som är ganska dynamisk, den kan
vara fem, 10 eller 15 miljoner. Tro mig, jag har varit finansminister och ansvarig i regeringen det är en väldig skillnad om skattegottgörelserna är fem
miljoner eller om den 15 miljoner, det är betydligt lättare att göra upp en
budget för landskapet Åland och minska på det strukturella underskottet. Vi
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har all anledning att fokusera på de branscher som sett till att vi får en stark
skattekraft på Åland och underlätta för dem.
Jag hoppas man tar fokus på Sverige i omställningsbudgeten. Vi lever mellan Finland och Sverige. Finland kämpar nu och vi ska hjälpa till att alla
andra ska gå så bra som möjligt med vi ska också vara så kloka att vi tar tillvara den möjlighet som Sverige de facto ger. Svenska näringslivet är starkt, vi
har en tillväxt och vi måste göra allt vad de kan för att underlätta för vårt näringsliv att vara med och ta del av den tillväxten och utvecklas. På det sättet
blir vi ännu starkare genom att ha både österut och västerut.
Vi vet alla vilken enorm betydelse Sverige haft när det gäller utbildningen
för våra ungdomar under 90-talet, 2010-talet och fram till nu. Med de
åtstramningar som sker i Finland i dag blir Sverige ännu viktigare för oss och
för våra ungdomar att vi ska kunna få en bra utbildning, en bra utbildade arbetskraft här Åland. Värna om Sverige för det är vår livboj om vi ska hålla ett
bra åländskt samhälle, också när det gäller service och det svenska språket. Vi
får det jobbigare österut att få det att fungera på svenska, vi måste i stället se
hur vi kan få mer service västerifrån att vi får det åländska samhället att fungera bra på svenska som är och allas gemensamma mål. Tack.
Minister Wille Valve, replik

Tack! Ltl Nordlund lyfter en viktig fråga. I dag har vi debatterat kostnadsutvecklingen, vikten av att hålla kostnaderna i schack. Debatten
handlar i lika hög utsträckning om man vad generera intäkter för Åland,
varit genererar inkomster, vad sätter Åland i rörelse? Det här är denna
regerings prioritet. I ljuset av den prioriteten som man ska se de kraftsamlingarna som finns i regeringsprogrammet, exempelvis den om utvecklandet av ÅMHM:s verksamhet. Det är mycket lovvärt att ltl Nordlund lyfter denna fråga.
Ltl Roger Nordlund, replik

Herr talman! Det finns många goda saker också i den här regeringens
handlingsprogram. Vi kommer från vår sida att stöda det fullt ut det
som underlättar för det åländska näringslivet och förbättrar skattekraften. Ju bättre skattekraft vi har på Åland desto bättre skattegottgörelse
får vi och desto starkare är våra kommuner. Inte minsta häromdagen
när vi såg hur skatteintäkterna har ökat. Det är skillnaden mellan landskapet och kommunerna. Landskapets ekonomi är en spegelbild av den
finska ekonomin, kommunernas ekonomi är en spegelbild av verkligheten på Åland. Så skulle vi egentligen ha det här i lagtinget också.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! I tidigare repliker till lantrådet var det flera från centern som
sade att lantrådet hade en väldigt sympatisk ton, det vill jag också säga
till ledamoten Nordlund. Det var en väldigt sympatisk ton i hela anförandet.
Det är precis som ltl Nordlund säger att det är viktigt att hjulen snurrar i vårt samhälle. Med strävsamma människor, företagsamma ålänningar, alla människors arbetsinsatser som håller i gång vårt samhälle.
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Därför är hela arbetet med att värna arbetsmarknaden, se till att företagare har förutsättningar att man stöttar upp näringslivet så långt det
bara går. Det är en viktig aspekt på hela budgetdiskussionen.
Ltl Roger Nordlund, replik

Herr talman! Tack för de vänliga orden. Min upplevelse är att Åland alltid ha byggts med känsla och jag hoppas fortsättningsvis att vi kan bygga
Åland med en stark känsla.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, herr talman! Jag delar det mesta med vad ltl Roger Nordlund
sade. Framför allt när det gäller företagens verksamhetsförutsättningar
och att man skapar förutsättningar, näringspolitik som Ålands Framtid
under all tid vi har existerat i lagtinget har försökt driva, ska vara gynnsam för företagen.
Landskapsregeringen har inte så många möjligheter att bedriva kreativ näringspolitik. Den har kanske varit lite blygsam den sista perioden
vad tycker ltl är Nordlund att den här landskapsregeringen ska göra som
inte förra landskapsregeringen gjorde? Det är viktigt att vi har en näringspolitik som också näringarna tycker att är positiv. Det var en del
kritik på den förra regeringen och deras näringspolitik.
Ltl Roger Nordlund, replik

Herr talman! Den föregående regeringen brev en bra näringspolitik som
helhet och vi skapade bra forum för diskussioner med näringslivet. Det
gäller att fortsätta de goda diskussionerna. Förstod på tidigare inlägg att
så är fallet, att det kommer att ske. Det som är väldigt viktigt nu är att vi
faktisk fokusera på vilka möjligheter som finns när vi tittar västerut mot
Sverige. Vi har under ett stort antal år utbildat väldigt många ålänningar
i Sverige, många har kommit tillbaka, många har stannat kvar. Nu gäller
det för oss att sy ihop nätverket så klokt som möjligt att de blir starka
tillsammans, där finns mycket av vår framtid. Utbildningspolitiken är
väldigt viktig, det är grunden för näringspolitiken att vi har rätt utbildad
arbetskraft på Åland som kan göra bra saker.
Ltl Brage Eklund, replik

Det är kloka ord. Det är så det ska vara. Det har inte gått hand i handske
tidigare. Har ett minne av när vi behandlade budgeter i finansutskottet
förra perioden där vi hade en rapport från ÅSUB som sade att det varit
tio års stillestånd i utvecklingen av näringslivet och ökad företagsamhet.
Hoppas att den här regeringen tittar på andra möjligheter än vad den
förra regeringen gjorde. Att man rikta sig västerut är helt klart positivt.
Det viktiga är att man har kontakten till näringslivet att man bedriver en
näringspolitik som gynnar näringslivet och då kommer skolningen
också.
Ltl Roger Nordlund, replik

Herr talman! I motsats till ltl Brage Eklund har jag en bild av att det
landbaserade näringslivet utvecklat sig relativt bra på Åland. När vi gick

543

med i EU stod sjöfarten för 45 till 50 procent av vår bruttoregionalprodukt. I dag står den för 22 procent och är i stort sett lika stor men det är
det övriga som har vuxit. Det var meningen att vi skulle få fler ben att
stå på, landskapet skulle bli ett stabilare samhälle. Det är precis det som
har skett. Jag antar att när ni hörde ÅSUB var det BNP-siffrorna som ni
tittade på. De är farliga när det gäller Åland, bestämmer sig Viking Line
för att flytta ett fartyg från finsk till svensk flagg och verkade ett enormt
mycket våra BNP-siffror, det kan vara positivt eller negativt. Man måste
hålla isär det landbaserade näringslivet och sjöfarten, för de lever separata liv men båda är livsviktiga för oss.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Camilla Gunell, replik

Tack, herr talman! Det är väldigt lätt och enkelt att hålla med det som ltl
Roger Nordlund säger, klumpsummans osäkerhet är välkänd vi ha levt
med den i 20 år. Det som nu kanske skiljer oss är att vi inte har samma
goda fjädring i bottnen som vi har haft förut, nämligen en god kassa. Nu
har vi ett svårare läge.
Håller med Nordlund om att en regering definitivt inte bara ska
spara, en regering ska också satsa på det som är i framtiden. Framtiden
är flera människor, inflyttade, unga människor, utbildade människor
osv. Jag uppfattade i ltl Nordlunds anförande att skattekraften är för
svag när det gäller turismen och livsmedelsklustret i motsats till de näringar som bidrar till ökad skattekraft och bättre skattegottgörelse.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Roger Nordlund, replik

Talman! Varje näring har sin specifika natur och turismen är väldigt
högsäsongsorienterad på Åland, är väldigt stark och en stor bidragande
orsak till att vi har en väldigt bra sysselsättning på sommaren och vi har
en bra service här. Ser man till BNP-siffran är turismen fortfarande ca
tre procent. Livsmedelsklustret är betydligt större och det har också en
väldigt god regional effekt. Jag kommer inte ihåg exakta siffrorna, men
de stora siffrorna när det gäller skattekraften kommer från rederierna,
bankerna, försäkringsbolagen, från handeln och från är de större livsmedelsförädlarna som Chips och Optinova och i de landbaserade näringarna som har året runt verksamhet, det skapar skattekraften på
Åland. Varje näring bidrar på sitt sätt, varje arbetsplats och varje skatteeuro är livsviktig för oss.
Vicelantrådet Camilla Gunell, replik

Det inte var avsikten att verka för att minska på fokus beträffande turismens och livsmedelsklustrets utveckling, de är viktiga men inte av
samma orsak, d.v.s. de bidrar lika kraftfullt till skattekraft och påverkan
på den skattegottgörelse vi kan åstadkomma i näringslivet. Som näringsminister ser jag fram emot att vara en offensiv spelare när det gäller näringspolitiken för det är ändå mycket viktigt att vi verkar för en
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framtid där alla siffrorna går åt rätt håll. Det behöver vi minsann i dessa
dagar.
Ltl Roger Nordlund, replik

Herr talman! Det är bra om jag får förtydliga mig. Jag ser både turismen
och livsmedelsklustret som framtidsbranscher som har väldigt goda utvecklingsmöjligheter. Turismen har naturliga förutsättningar på Åland,
livsmedelsklustret med vår skärgård och skärgårdskaraktär och möjligheten att få en bra profil och image, ta våra åländska äpplen som exempel det är helt fantastiskt. Avsikten med mitt anförande var att vi ska
börja fokusera och se på möjligheterna vad vi kan skapa själva som gör
att vi får ett bättre liv här på Åland. Jag hoppas att budgetdebatterna i
fortsättningen, också omställningsbudgeten som kommer i mars, april
har fokus just på framtiden och hur vi ska skapa vår välfärd här på
Åland tillsammans.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Begärs ytterligare ordet?
Diskussionen är avslutad.
Nu börjar detaljbehandlingen av ärende nr 1, Ändringar i skattelagstiftningen 2016
finans- och näringsutskottets betänkande 1/2015-2016, landskapsregeringens lagförslag
3/2015-2016.
I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland för godkännande.
Lagförslaget är godkänt.
Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
Detaljbehandling av ärende nr 2, Höjd landskapsandel för socialvården, finans- och näringsutskottets betänkande 2/2015-2016, landskapsregeringens lagförslag 2/20152016.
I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 11 § landskapslagen om planering av och landskapsandel för socialvården för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
Då har vi kommit till detaljbehandling av ärende nr 3, Förlängning av bostadssparpremiesystemet, finans- och näringsutskottets betänkande 3/2015-2016, landskapsregeringens lagförslag 4/2015-2016.
I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa
riksförfattningar angående stöd vid förvärv av bostad för godkännande. Lagförslaget är
godkänt.
Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
Detaljbehandlingen av ärende nr 4, Förslag till budget för landskapet Åland 2016,
finans- och näringsutskottets betänkande 4/2015-2016, vidtar vid plenum måndagen
21.12.2015.
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Remiss
5

Godkännande av ramavtalet om ett partnerskap och samarbete mellan EU och Mongoliet
Landskapsregeringens yttrande RP 1/2015-2016-s
Republikens presidents framställning RP 1/2015-2016
Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens
förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.
Diskussion.
Minister Nina Fellman

Herr talman! I denna sena timme ska jag presentera landskapsregeringens
yttrande. Avtal mellan EU:s medlemsstater och Mongoliet är ett ramavtal
som handlar om begränsning av spridning av massförstörelsevapen och om
ett allmänt samarbete inom områden som kultur, miljö, vetenskap handel
osv. Det berör inte självstyrelsens kärnområden, jordförvärvsrätt eller näringsrätt. Avtalet med Mongoliet innehåller ingenting som står i strid med
självstyrelselagen eller annan landskapslagstiftning. Jag står självklart till
förfogande om utskottet önskar höra mig vidare i behandlingen.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack talman! Vad är orsaken att avtalet kommer till lagtinget, till Åland
för godkännande. På vilket sätt berör det självstyrelsen, är det allmänt
för att det är den typen av avtal eller finns det någon beröringsdel när
det gäller självstyrelsen och detta parlaments befogenheter+
Minister Nina Fellman, replik

Det är ett yttrande från landskapsregeringen om avtalet mellan EU och
Mongoliet. Det berör inte självstyrelsens kärnområden på något sätt.
Ltl Harry Jansson, replik

Talman! Jag har säkert slarvat med inläsningen av ärendet. Kan ministern berätta varför lagtinget kommer att ta ställning till detta avtal
mellan EU och Mongoliet vad är upphovet till att vi ska behandla detta
ärende både här i plenum och i utskottet?
Minister Nina Fellman, replik

Framställningen kommer från presidenten för utlåtande från Ålands
lagting. Jag förstår att Harry Jansson ställer denna fråga för att han utgår ifrån att jag inte vet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ytterligare ordet?
Diskussionen är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är
omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.
Plenum slutar
Nästa plenum hålls 21.12.2015 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 28 ledamöter närvarande.
Lagtingsledamoten Axel Jonsson anmäler om ledighet från dagens plenum på grund av
sjukdom. Antecknas.
Andra behandling
1

Ändringar i skattelagstiftningen 2016
Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 1/2015-2016
Landskapsregeringens lagförslag LF 3/2015-2016
I andra behandlingen kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid
den första behandlingen eller förkasta förslaget.
Först tillåts diskussion och efter det föreläggs lagförslaget för antagande.
Diskussion. Ingen diskussion.
Lagförslaget föreläggs för antagande i andra behandling. Begärs ordet?
Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är
avslutad.
Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion.
Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.
Ärendet är slutbehandlat.
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Andra behandling
2

Höjd landskapsandel för socialvården
Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 2/2015-2016
Landskapsregeringens lagförslag LF 2/2015-2016
Även här tillåts först diskussion och efter det föreläggs lagförslaget för antagande.
Diskussion. Ingen diskussion.
Lagförslaget föreläggs för antagande i andra behandling. Begärs ordet?
Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är
avslutad.
Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion.
Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.
Ärendet är slutbehandlat.

Andra behandling
3

Förlängning av bostadssparpremiesystemet
Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 3/2015-2016
Landskapsregeringens lagförslag LF 4/2015-2016
Även i det här ärendet tillåts först diskussion och efter det föreläggs lagförslaget för antagande.
Diskussion. Ingen diskussion.
Lagförslaget föreläggs för antagande i andra behandling. Begärs ordet?
Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är
avslutad.
Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion.
Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.
Ärendet är slutbehandlat.

Fortsatt enda behandling
4

Förslag till budget för landskapet Åland 2016
Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 4/2015-2016
Landskapsregeringen budgetförslag BF 1/2015-2016
Budgetmotioner BM 1-28/2015-2016
Diskussionen förklarades avslutad vid plenum 17.12.2015.
Detaljbehandlingen börjar.
Talmannen påminner om att enbart aviserade ändringsförslag kan läggas samt att ändringsförslag kräver understöd för att kunna upptas till behandling.
I detaljbehandlingen föreläggs först avsnitten Verksamhet, Överföringar, Skattefinansiering, Finansiella poster och Resultaträkningsposter samt slutligen Inversteringarbetet, Lån och Övriga finansinvesteringar.
Avsnitten föreläggs enligt avdelningar och kapitel jämte detaljmotiveringar. Där ändringsförslag inte aviserats föreläggs dock avsnitten och avdelningarna i deras helhet.
Sedan föreläggs betänkandets klämmar och slutligen dess allmänna motivering. Kan
förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Först föreläggs avsnittet Verksamhet enligt avdelningar och kapitel jämte detaljmotiveringar.
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Föreläggs avdelning 1 Lagtinget i dess helhet. Godkänd.
Föreläggs avdelning 2 Landskapsregeringen och regeringskansliet i dess helhet. Godkänd.
Föreläggs avdelning 3 Finansavdelningens förvaltningsområde i dess helhet. Godkänd.
Föreläggs avdelning 4 Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde i dess helhet.
Godkänd.
Föreläggs avdelning 5 Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde i dess
helhet. Godkänd.
Föreläggs avdelning 6 Näringsavdelningens förvaltningsområde i dess helhet. Godkänd.
Föreläggs avdelning 7 Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde i dess helhet.
Godkänd.
Föreläggs 80-88 Fristående enheter samt myndigheter kapitel för kapitel.
Föreläggs kapitel 820 Ålands statistik- och utredningsbyrå. Godkänt.
Föreläggs 822 Datainspektionen. Godkänt.
823 Ålands energimyndighet. Godkänt.
825 Ålands polismyndighet. Godkänt.
826 Ålands ombudsmannamyndighet. Begärs ordet?
Ltl Brage Eklund

Tack, herr talman! Vi vill ha ett tillägg enligt motion nr 19 som lyder: ”Mot
bakgrund av de växande utmaningarna för det svenska språkets ställning ges
myndigheten i uppdrag att bistå ålänningarna med rådgivning i upplevda
brott mot självstyrelselagens språkbestämmelser. Regeringen klarlägger under året behovet av kompletterande lagstiftning.”
Ltl Lars Häggblom

Herr talman! Jag understöder ltl Brage Eklunds förslag.
Talmannen
Ltl Eklund har, med understöd av ltl Lars Häggblom, föreslagit att motiveringen till kapitel 826 Ålands ombudsmannamyndighet, ges följande tillägg: ”Mot bakgrund av de
växande utmaningarna för det svenska språkets ställning ges myndigheten i uppdrag att
bistå ålänningarna med rådgivning i upplevda brott mot självstyrelselagens språkbestämmelser. Regeringen klarlägger under året behovet av kompletterande lagstiftning.”
Förslaget framgår av ltl Axel Jonssons budgetmotion nr 19/2015-2016.
Är redogörelsen riktig? Riktig.
Omröstning kommer att verkställas.
Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Eklunds 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 omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.
Föreläggs kapitel 840 Ålands hälso- och sjukvård. Godkänt.
Föreläggs kapitel 848 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Begärs ordet?
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Ltl Brage Eklund

Tack, herr talman! Under rubriken Taxasystem stryks och ersätts enligt följande: ”Taxasystemet förändras med utgångspunkt i projektrapporten som
presenterades i mars 2015 så att avgifter endast debiteras då faktisk tillsyn
utförs. För att kompensera de senaste årens oskäliga avgiftshöjningar genomförs en allmän avgiftssänkning på 25 % ” samt att detaljmotiveringen till
moment 84810 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet ges ett
tillägg med följande lydelse: ”Regeringen arbetar under året fram tydliga direktiv till myndigheten över vilka områden som prioriteras för att sänka verksamhetskostnaderna.”
Ltl Lars Häggblom

Herr talman! Jag understöder ltl Brage Eklunds förslag.
Talmannen
Ltl Eklund har, med understöd av ltl Lars Häggblom, föreslagit att anslaget under moment 84810, Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet minskas med
280000 euro, samt att motiveringen till kapitel 848 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet rubriken ”Taxasystemet” stryks och ersätts enligt den text som framgår av ltl
Axel Jonssons budgetmotion nr/2 2015-2016.
Är redogörelsen riktig? Riktig.
Omröstning kommer att verkställas.
Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Eklunds 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 omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.
Föreläggs kapitel 850 Högskolan på Åland. Godkänt.
851 Ålands folkhögskola. Godkänt.
852 Ålands musikinstitut. Godkänt.
855 Ålands gymnasium. Godkänt.
856 Ålands sjösäkerhetscentrum. Godkänt.
860 Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet. Godkänt.
865 Ålands fiskodling, Guttorp. Godkänt.
870 Motorfordonsbyrån. Godkänt.
871 Rederiverksamhet. Godkänt.
872 Vägunderhållsverksamhet. Godkänt.
873 Verkstad och lager. Godkänt.
Föreläggs avsnittet Överföringar i dess helhet. Avsnittet är godkänt.
Föreläggs avsnittet Skattefinansiering, Finansiella poster och Resultaträkningsposter
enligt kapitel.
Föreläggs först kapitel 890 Skatter och inkomster av skattenatur. Godkänt.
Föreläggs kapitel 892 Finansiella poster.
Begärs ordet?
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Ltl Stefan Toivonen

Tack, herr talman! Jag föreslår att moment 89230 Landskapets fastighetsverk under avsnittet ”Skattefinansiering, finansiella poster och resultaträkningsposter – detaljmotivering”, får följande lydelse: ”Renoveringen av lagtingsbyggnaden utgår och fullmakten för fastighetsverket under budgetåret
2016 att genomföra investeringar i fastigheter och byggnader sänks till 3 miljoner euro. Kanslikommissionen uppmanas att via landskapsregeringen återkomma i en tilläggsbudget om vilka delar av projektet som bör prioriteras och
till dess exakta kostnadsramar”.
Talmannen
Eftersom förslaget inte vann understöd så upptas det inte till omröstning.
Föreläggs kapitel Avskrivningar och Nedskrivningar. Godkänt.
Föreläggs Reserver och Fonder. Godkänt.
Föreläggs avsnittet Investeringar, Lån och Övriga finansinvesteringar i dess helhet.
Godkänt.
Föreläggs nu de till betänkandet fogade klämförslagen var för sig.
Föreläggs det första klämförslaget. Godkänt.
Föreläggs det andra klämförslaget. Godkänt.
Föreläggs det tredje klämförslaget. Godkänt.
Klämmarna är därmed behandlade.
Föreläggs slutligen betänkandets allmänna motivering.
Talmannen föreslår att den allmänna motiveringen föredras enligt mellanrubrikerna i
betänkandet och att ändringsförslagen framläggs under respektive rubrik. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Föredras rubriken Ekonomisk översikt. Godkänd.
Föredras rubriken Landskapets budgetekonomi.
Begärs ordet?
Ltl Lars Häggblom

Herr talman! Jag föreslår att sjätte stycket under rubriken ”Landskapets budgetekonomi” i betänkandets allmänna motivering stryks och ersätts med texten i min reservation.
Ltl Brage Eklund

Tack, herr talman! Jag understöder ltl Lars Häggbloms förslag.
Talmannen
Ltl Lars Häggblom har, med understöd av ltl Eklund, föreslagit att sjätte stycket under
rubriken ”Landskapets budgetekonomi” i betänkandets allmänna motivering stryks och
ersätts med följande: ”Det föreligger ingen grund att år 2016 uppta några som helst lån
och regeringen måste klara förverkligandet av budgeten med till buds stående medel.”
Förslaget framgår av ltl Lars Häggbloms reservation till betänkandet.
Är redogörelsen riktig? Riktig.
Omröstning kommer att verkställas.
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Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl Lars Häggbloms 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 omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.
Föredras rubriken Självstyrelseutveckling.
Begärs ordet?
Vtm Veronica Thörnroos

Talman! Jag föreslår att stycket under rubriken ”Självstyrelseutveckling” underrubriken ”Självstyrelserevision” i betänkandets allmänna motivering för
följande lydelse: ”Den 13 januari 2015 avgav Ålandskommittén sitt delbetänkande ”Ålands självstyrelse i utveckling”. Utgående från delbetänkandet och
utlåtanden från remissinstanserna i riket och landskapet fortsätter kommittén sitt arbete i avsikt att avge ett slutbetänkande i form av en regeringsproposition senast den 30 april 2017. Utskottet betonar vikten av utvecklingen av
självstyrelsen. Beskattningsfrågorna är en central del av detta. Utskottet anser för sin del att landskapsregeringen ska klargöra vilken skattebehörighet
Åland eftersträvar och därefter återkomma till lagtinget i form av ett meddelande där regeringen redogör för vad man önskar åstadkomma avseende en
egen åländsk beskattning.”
Ltl Britt Lundberg

Tack, herr talman! Jag ber att få understöda vtm Thörnroos förslag.
Talmannen
Vtm Thörnroos har, med understöd av ltl Lundberg, föreslagit att texten under rubriken
”Självstyrelseutveckling”, underrubriken ”Självstyrelserevision” i betänkandets allmänna motivering för den lydelse som framgår vtm Veronica Thörnroos reservation till
betänkandet.
Är redogörelsen riktig? Riktig. Omröstning kommer att verkställas.
Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar vtm Thörnroos ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Vtm Veronica Thörnroos

Talman! Jag föreslår öppen omröstning.
Ltl Britt Lundberg

Herr talman! Jag ber att få understöda öppen omröstning.
Talmannen
Eftersom öppen omröstning har begärts och understötts så kommer den att verkställas.
Jag ber ledamöterna Roger Eriksson och Annette Holmberg-Jansson att biträda omröstningen.
Upprop.
Omröstningen har gett resultatet 17 ja-röster, 11 nej-röster och 2 är frånvarande.
Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.
Föredras rubriken Hållbar utveckling. Godkänd.
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Föredras rubriken Hälso- och sjukvård. Begärs ordet?
Vtm Veronica Thörnroos

Talman! Jag föreslår att andra stycket under rubriken ”Hälso- och sjukvård” i
betänkandets allmänna motivering får följande lydelse: ”Utskottet betonar
vikten av ÅHS verksamhet och noterar att en stor andel av landskapets budget går till att täcka ÅHS kostnader. Med anledning av detta uppmanar utskottet landskapsregeringen att i ett meddelande återkomma till lagtinget och
närmare beskriva sina intentioner. Detta meddelande bör lämnas före, den av
landskapsregeringen aviserade tilläggsbudgeten förs till lagtinget, vilket enligt uppgift torde vara under första halvan av 2016”.
Ltl Britt Lundberg

Herr talman! Jag ber att få understöda vtm Thörnroos förslag.
Talmannen
Vtm Thörnroos har, med understöd av ltl Lundberg, föreslagit att andra stycket under
rubriken ”Hälso- och sjukvård” i betänkandets allmänna motivering får den lydelse som
framgår vtm Veronica Thörnroos reservation till betänkandet.
Är redogörelsen riktig? Riktig. Omröstning kommer att verkställas.
Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar vtm Thörnroos 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 omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.
Föredras rubriken Utbildnings- och kulturpolitik. Godkänd.
Föredras rubriken Närings-, arbetsmarknads och regionalpolitik. Godkänd.
Föredras rubriken Infrastruktur- och transportpolitik. Godkänd.
Den allmänna motiveringen är därmed behandlad.
Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.
Remiss
5

Energieffektivitet
Landskapsregeringens lagförslag LF 5/2015-2016
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.
Vicelantrådet Camilla Gunell

Herr talman! Bästa lagting, innan julledigheten börjar vill landskapsregeringen överlämna ett lagförslag kring energieffektivitet som är en blankettlag som
gör att EU:s direktiv om energieffektivering genomförs också i landskapet
Åland.
Man kan säga att EU har skärpt sin energieffektivitetslagstiftning under
åren, tagit ett steg i taget i takt med klimatförändringarna i syfte att spara
energi och använda energiresurserna så effektivt som möjligt.
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Målet att minska mängden växthusgaser till år 2020 med 20 procent är ett
mycket, mycket svårt mål att nå och därför är man tvungen att på olika sätt
sätta press på unionen att minska sina utsläpp och använda energin på bästa
sätt. Detta berör både privatpersoner, företag och olika typer av fjärrvärmeanläggningar.
Den här lagstiftningen är inte särskild märkvärdig och den innebär inte
heller några större förändringar gällande landskapet Åland.
Jag ska nämna tre områden där lagstiftningen påverkar ålänningarna och
de åländska företagen på olika sätt.
Det första är att konsumenten via den här lagstiftningen ska ges rätt att på
ett mera överskådligt sätt kunna följa sin egen energiförbrukning i syfte att
medvetandegöra konsumenterna om hur mycket energi de använder och hur
de kunde effektivera sin användning. Det betyder att energibolagen ska antingen på sin webbsida göra det möjligt för konsumenterna att gå in och följa
sin energikonsumtion eller via fakturan eller på något sätt få den här informationen tillhanda.
Den andra aspekten berör företag som nu ska göra en obligatorisk energibesiktning med fyra års mellanrum. Det finns inte så många stora företag på
Åland, ungefär 20 företag, för man räknar med en årsomsättning på 50 miljoner euro samt över 250 anställda. Flera av de företag som berörs av det här
kan bli befriade från den här kontrollen om man har en certifierad energiledning som miljöförvaltningssystem och det finns sådana företag som har det
enligt typen ISO 50 001.
Den tredje aspekten som berör Åland är att anläggningar som producerar
fjärrvärme eller fjärrkyla som är över 20 megawatt också ska utföra en kostnadsnyttoanalys. Att detta görs och följs upp ska den nya myndigheten, som
landskapet Åland har sedan en kort tid tillbaka, Ålands energimyndighet se
till.
Energibesiktning kan man göra, i dagsläget finnas ungefär 10-tals personer
som har behörighet att utföra de här besiktningarna.
Jag svarar gärna på ytterligare frågor i social- och miljöutskottets behandling av lagframställningen. Tack.
Ltl John Holmberg

Herr talman! Kära ledamöter, Europeiska Unionens strävan att förbättra
energieffektiviteten med 20 procent sett från 1990 årsnivåer till 2020 är ett
positivt steg mot minskning av växthusgasutsläpp och därmed klimatförändringar. Det är behövligt med tanke på dagens varma december.
Regelverket är ägnat att skapa förutsättningar och ramar för beslut som leder till förbättrad energieffektivitet och energibesparingar. Dessutom underlättas slutförbrukarnas energibesparande.
Åtgärder som minskar utsläpp av växthusgaser kan vara kostnadsdrivande
på kort sikt, men sett över tid kommer dessa investeringar att motverka kostnaderna för en förorenad miljö.
Kostnadsökningarna för stora företag pga. obligatoriska energibesiktningar vart fjärde år kan motverkas via förbättrad energieffektivitet och lägre
energikostnader. Här finns det fler åländska företag som är energiledningseller miljöcertifierade och är därför befriade från energibesiktningskravet.
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Det finns två för Åland viktiga ingredienser att hålla reda på. För det första
behörigheten att utföra energibesiktning. Det är viktigt att trygga möjligheter
till svenskspråkig utbildning, öster om oss eller i Sverige.
Det andra är att energidirektivet inte får bli byråkratidrivande för företag.
Miljöarbete och vinsterna av ett sådant för ett enskilt företag växer. Det
handlar om driftsekonomi och miljöprofilering som ger nya affärsmöjligheter.
Överlag är energieffektivitetsdirektivet en av många överlevnadsfrågor för
vår hårt utsatta miljö och något som på ett bra sätt smälter in i regeringsprogrammets hållbarhetstanke. Tack.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till social- och miljöutskottet omfattas? Förslaget är
omfattat. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.
För kännedom
6

Förslag till femte tilläggsbudget för år 2015
Landskapsregeringens budgetförslag BF 2/2015-2016
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 11.1.2016.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls den 11.1.2016 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
Talmannen önskar Er en fridfull och vilsam jul tillsammans med era nära och kära och
ett Gott nytt och kärleksfullt år 2016!
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 30 ledamöter närvarande.
Meddelande
Talmanskonferensen idag har beslutat om förändringar av lagtingets årsplan. En ny
årsplan kommer inom kort att finnas på lagtingets hemsida samt delas ut till ledamöterna.
Meddelas vidare att inget plenum kommer att hållas på onsdag 13.01.2016.
Antecknas.
Remiss
1

Förslag till femte tilläggsbudget för år 2015
Landskapsregeringens budgetförslag BF 2/2015-2016
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 Mats Perämaa

Herr talman! Jag ska göra en liten blick tillbaka i historien innan jag presenterar den här tilläggsbudgeten.
Förr om åren var det vanligt att landskapsregeringar, som en sista tilläggsbudget just vid årsskiftet, lämnade en så kallad städarbudget. I tilläggsbudget
förberedde man sig för ett bokslut där utgifterna och inkomsterna låg i paritet
med varandra. Flera lagting sade under många år att detta skulle man sluta
med. Man ska inte städa i budgeter utan man ska hantera överskridningar eller underskridningar i bokslut sedan när de tas senare på våren efter fullföljt
verksamhetsår.
Det här är inte någon städarbudget. Vi har lämnat dem bakom oss som ett
resultat av den finansförvaltningslag som togs för några år sedan och som ett
resultat av de budgetprinciper som landskapsregeringar har utvecklat för styrandet av våra verksamheter.
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Det här innebär att vi säkert sedan kommer att se i bokslutet att till vissa
delar har anslagen underskridits, förhoppningsvis flera sådana, och till vissa
delar så har anslagen överskridits. Men det blir så småningom en skild bokslutsdiskussion om det.
Denna tilläggsbudget är av teknisk natur som framgår under den allmänna
motiveringen. Vi byter bokstavsbeteckning vid något moment som ändrar och
pengarna kan användas för betalning av det som budgetmomentet syftar till.
Vi har på några punkter bytt ut sådant som har bokförts som driftsanslag där
införskaffningar har gjort. Vi har tydliggjort att det är frågan om investeringar. Anslaget har flyttats över till investeringssidan.
Det här är förändringar av teknisk natur såsom landskapsregeringen ser
det.
Det som jag anser att är nödvändigt att klarera för lagtinget är att landskapsregeringen i den senaste tilläggsbudgeten sade att man sannolikt för
sjötrafiken kräver tilläggsanslag under det år som gick, 2015. Landskapsregeringen har nu kunnat konstatera att det låga oljepriset ledde till att verksamheten kunde genomföras med de anslag som fanns tillhanda. Det behövs
alltså inte tilläggsanslag.
Ytterligare en sak som säkert i viss mån är av politisk karaktär. Det är att vi
i form av ett lån genomför det som landskapsregeringen har haft som målsättning med EURUF-programmet och ESF-programmet; att man via riskkapital ska ge företag stöd mera än att ge bidrag. Nu finns i förslaget budgeterat
en pott på ungefär 3 miljoner euro för att genomföra det projektet i enlighet
med det som har fattats beslut om under de programarbetena.
De här förändringarna av teknisk natur, där driftsanslag förs över på investeringar, ger en liten förbättring av det förväntade resultatet, årsbidraget för
verksamhetsåret 2015. Den förändringen beror som sagt på de tekniska förändringar som nu föreslås att ska göras. Tack, herr talman.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, herr talman! Jag har en fråga angående lånet som ska ges ut. Det
står så här: ”Under året har det praktiska genomförandet utretts och
bedömningen är att ett lån är den ändamålsenliga modellen”. Är det
den tidigare landskapsregeringen som har gjort det här eller är det den
nya landskapsregeringen som har implementerat det här?
Ytterligare står det: ”Landskapsregeringen beslöt efter en ansökningsomgång att utse Ålands Utvecklings Ab till det organ som ska genomföra finansieringsinstrumentet”. Vad betyder ansökningsomgång?
Har flera fått vara med och ge bud på att hantera detta eller vad menas
med detta?
Ltl Mats Perämaa, replik

Herr talman! Den frågan ber jag att få lite anstånd med att besvara. Jag
kan lämpligen ta det i utskottet. Jag tror att den möjliga rundan skedde
före min tid som finansminister den här omgången. Jag ska ta reda på
svaret till den delen.
Det budgettekniska med att vi nu föreslår ett lån på drygt 3 miljoner
beror på att när riskkapital ska ges ut via Ålands Utvecklings Ab så är
lån för landskapets del det korrekta sättet att hantera de medel som ska
överföras. Det här ska inte finnas i landskapets driftsbudget. Det är ett
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lån, som kanaliseras via Ålands Utvecklings Ab, som så småningom i
den bästa av världar ska återbetalas.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Ingrid Johansson

Talman! Vi politiker ska inte ge med högra handen och ta med den vänstra. I
tilläggsbudgeten ser vi ett exempel på en verksamhet som kan komma att bli
totalekonomiskt dyrare även om syftet med omställningen var att spara. Jag
talar om driftsprivatiseringen av skärgårdstrafiken. Jag kommer inte att stå
här och plädera för ett protektionistiskt förhållningssätt. Jag menar däremot
att vi måste problematisera och se till helheter.
Vi står nu inför en situation där många sjömän kan förlora sina arbetsplatser på grund av driftsprivatiseringen. Många av de som arbetat inom skärgårdstrafiken är skärgårdsbor. Det gör situationen än mer besvärlig eftersom
att de geografiska och logistiska förutsättningarna i skärgården gör att skapande av nya arbetsplatser är en av de största utmaningarna. Det är ett faktum, även om jag många gånger imponerats av den kraft och idérikedom som
finns på de åländska öarna. Men är det så att driftsprivatiseringen innebär att
vi nu ska göra stora satsningar i skärgården för att få upp sysselsättningsgraden? Hur mycket medel ska betalas ut i form av arbetslöshetsunderstöd? I
klartext, är operationen lönsam när vi ser till helheten?
Privatiseringsfrågan är inte enkel, det är mycket komplext att sia om hur
resultatet blir. Regeringen utlovar i sitt program att driftsprivatiseringen ska
följas upp. Det finns all anledning för var och en av oss att ta till oss den
kommande rapporten, oavsett vad den visar.
Talman! I tilläggsbudgeten nämns också fastighetsverket och ÅDA, det är
exempel på andra verksamheter som har omorganiserats. Bra så! Men när
verksamheter flyttas till enskilda verk eller bolag så försvinner en del av den
insyn vi tidigare haft och kontaktytorna blir färre. Styrningen av bolag och
bolagsliknande verksamheter blir allt viktigare i takt med att mer och mer byter organisationsform.
Vi står nu i en svår ekonomisk situation. Att hela det offentliga Åland bidrar till ett minskat hållbarhetsgap är för mig en självklarhet. Styrningen av
avknoppningar och bolag är en fråga som behöver ligga högt upp på regeringens agenda.
I övrigt vill jag påpeka att de bolagsstyrningsprinciper som regeringen Gunell antog är mycket bra. Jag tror att bl.a. professionalisering av bolagsstyrelserna kommer att leda till att vi kommer att nå bättre resultat. Tack, talman.
Vtm Veronica Thörnroos, replik

Talman! Jag noterade att ltl Johansson, liberal, ifrågasatte driftsprivatiseringen inom skärgårdstrafiken och ställde den retoriska frågan; ”är
operationen lönsam?”. Ja, jag har själv varit aktivt med i den processen
och jag kan säga att ur ett samhällsperspektiv är operationen lönsam.
Med ett genusspan för ögonen är operationen synnerligen lönsam, men
för vissa enskilda individer så betyder det svårigheter.
Jag vill också säga informativt att den största delen av landskapets tidigare anställda vid sjötrafiken inte är skärgårdsbor utan skrivna på
fasta Åland eller utanför Åland.
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Ltl Ingrid Johansson, replik

Tack, talman! Jag är också övertygad om att privatiseringen på den enskilda avdelningen definitivt är lönsamt. Det som jag pratar om är helheter.
Jag noterade också att vicetalmannen kommenterade och lade betoning vid begreppet liberal. Som liberal ser man gärna att vi ska syssla
framförallt med kärnverksamheter i detta hus.
Under de kommande fyra åren är det viktigaste för mig att ekonomin
kommer i ordning. Jag kommer därför att hålla en pragmatisk hållning
under de här fyra åren.
Vtm Veronica Thörnroos, replik

Talman! Jag kommer att stöda ltl Ingrid Johanssons i hennes pragmatiska syn på arbetet inom landskapsförvaltningen. Jag tror att vi tillsammans inom finans- och näringsutskottet kan göra väldigt mycket.
Jag vill återigen säga att vad gäller privatiseringen av skärgårdstrafiken så var det inget ändamål för regeringen Gunell. Det var inget självändamål att privatisera. Vi ställde oss frågan; är trafiken ett mål eller är
trafiken ett medel? För landskapsregeringen Gunell var trafiken ett medel för att upprätthålla en livskraftig levande skärgård och därför driftsprivatiserades skärgårdstrafiken.
Ltl Ingrid Johansson, replik

Det är för mig helt solklart att vi alla har samma mål. Vi vill ha ett välmående Åland. Det kommer att visa sig i framtiden vilken väg som var
den rätta att vandra. Nu tycker jag att det är viktigt att ta lärdomar av de
tidigare reformerna som man har gjort, se på dem öppet och göra konsekvensbedömningar för framtiden baserat på kunskap.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Igge Holmberg, replik

Tack, herr talman! Jag vill tacka ltl Johansson för hennes anförande och
speciellt stycket om hur viktigt det är att de nya styrelserna tar hand om
företagen och håller kontaktytor med lagtinget. Jag har själv kritiserat
speciellt Posten för det upprepade användandet av inhoppare, människor som jobbar utan att egentligen vara anställda. Jag tycker att den
nya styrelsen ska se på detta och kanske få inhopparna lite färre.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, herr talman! Jag delar ltl Johanssons uppfattning att man ska ha
klarhet innan man gör förändringar i verksamheter.
Vi från Ålands Framtid har inte varit emot privatisering. Många
gånger skulle det vara roligare om man hade det mera klart för sig vad
sluteffekten blir före man går in i en förändring.
Vi har också varit öppna för totalentreprenad. Vi har slagits i blindo
för detta och inte fått något gehör. Jag vet att liberalerna har haft lite
samma åsikter under den förra perioden. Hur ställer sig ltl Johansson
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nu till att man utreder en totalentreprenad på vissa rutter? Om man ska
titta på de totala kostnaderna i framtiden så bör man också titta på alla
möjligheter.
Ltl Ingrid Johansson, replik

Talman! Jag tycker att förslaget med totalentreprenad är ytterst intressant och något som är minst värt att utreda.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, herr talman! Det är intressant. Då väntar jag mig också att det går
framåt här och att det kommer utredningar som kan visa på effekterna
av en totalentreprenad, privatiseringar och även på att man kör färjor i
den regi som tidigare, i egen regi alltså. Jag förväntar mig att sådana utredningar finns till grund sedan när man fattar besluten, och inte som
det har varit många gånger nu att lagtinget kanske inte har fått veta
sluteffekterna.
Ltl Ingrid Johansson, replik

Tack, talman! Min paroll under valkampanjen var kunskap före tyckande. Jag delar ltl Eklunds åsikter.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl John Holmberg, replik

Tack, herr talman! Ltl Johansson lyfte två jätteviktiga saker. För det
första kontrollen över de bolagiseringar och avknoppningar som landskapet väljer att göra, att de fungerar ekonomiskt bra och ger de effekter
som man vill ha, det understöder jag fullt ut.
Sedan för det andra när det gäller driftsprivatiseringen av skärgårdstrafiken så är det tyvärr så att det är väldigt många arbetsplatser som
försvinner från Åland, kanske inte nu, men inom drygt ett år. Tyvärr
drabbar det skärgården väldigt, väldigt hårt, både direkt och indirekt.
Det är bra att det ska äga rum en utredning under den här perioden. Det
får inte bli ett självändamål att man ska driftprivatisera och det kan inte
heller vara ett motsatsförhållande till att en lyckad privatisering också
betyder totalekonomiska effekter för Åland.
Ltl Ingrid Johansson, replik

Tack, talman! Jag delar den åsikten. Vi kan inte göra förändringar och
reformer i en enhet utan att se vilka konsekvenser det får.
Under budgetdebatten tidigare i höstas pratade vi mycket om förebyggande när det gällde olika verksamheter och även vikten av att se till
vilka korsbefruktningar det får efterhand. John Holmberg har helt rätt
skulle jag vilja påstå.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Minister Mats Perämaa

Herr talman! Jag fick en fråga av ltl Eklund om hur processen har gått till när
det gäller de 3 miljoner som ska delas ut så småningom som riskkapital till
företag via Ålands Utvecklings Ab.
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Det kan vara så ibland i övergången från en landskapsregering till en annan att man inte har kunskap om allting. Så var det i det här fallet. Istället för
att riskera att svara fel så valde jag att konferera med mina regeringskollegor.
Nu torde jag ha svaret. Landskapsregeringen bjöd ut förvaltningen av
dessa 3 miljoner för att kanalisera dessa pengar vidare som riskkapital till
andra företag. Ålands Utvecklings Ab gick ut som segrare i den upphandlingen och har därför fått ansvaret. Det har skett en upphandlingsrunda för att
uppnå detta syfte. Det beskedet ville jag ge ur talarstolen nu.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget
är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Föredras
2

Redogörelse enligt 26 § lagtingsordning för Åland om ministrarnas bindningar
Landskapsregeringens redogörelse RS 1/2015-2016
Enligt lagtingsordningen 26 § ska lantrådet och varje minister utan dröjsmål efter utnämningen ge en för lagtinget avsedd redogörelse för bindningar som kan ha betydelse
vid utövningen av verksamheten som medlem av landskapsregeringen. Enligt arbetsordningens 44 § ska redogörelsen föredras för lagtinget och saken debatteras i plenum.
Lagtinget fattar dock inte beslut med anledning av redogörelsen.
Diskussion. Ingen diskussion.
Lagtinget antecknar sig redogörelsen för kännedom.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls måndag 18.01.2016. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 27 ledamöter närvarande.
Vicetalman Veronica Thörnroos och lagtingsledamoten Axel Jonsson anmäler om ledighet från dagens plenum på grund av privata angelägenheter. Lagtingsledamoten
Brage Eklund anmäler om ledighet från plenum 18 - 21 januari 2016, likaså av privata
skäl.
Meddelas att talmanskonferensen beslutat att det idag ska hållas ett andra plenum för
första behandlingar av ärendena 1 och 2 på dagens lista.
Meddelas även att det på onsdag 20.1 klockan 13.00 kommer att hållas en frågestund.
Vid frågestunden deltar från landskapsregeringens sida: Lantrådet Katrin Sjögren, minister Mats Perämaa, minister Nina Fellman och minister Mika Nordberg och vicelantrådet Camilla Gunell.
Antecknas.
För kännedom
1

Godkännande av ramavtalet om ett partnerskap och samarbete mellan EU och Mongoliet
Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 1/2015-2016
Landskapsregeringens yttrande RP 1/2015-2016-s
Republikens presidents framställning RP 1/2015-2016
Ärendet upptas till behandling vid nästa plenum.

2

Energieffektivitet
Social- och miljöutskottets betänkande SMU 2/2015-2016
Landskapsregeringens lagförslag LF 5/2015-2016
Ärendet upptas till behandling vid nästa plenum.

3

Konsumentsäkerhet
Landskapsregeringens lagförslag LF 6/2015-2016
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Ärendet upptas till behandling vid plenum 20.1.2016.
4

Finansiering av landsbygdsnäringar
Landskapsregeringens lagförslag LF 7/2015-2016
Ärendet upptas till behandling vid plenum 20.1.2016.

5

Förslag till femte tilläggsbudget för år 2015
Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 5/2015-2016
Landskapsregeringens budgetförslag BF 2/2015-2016
Ärendet upptas till behandling vid plenum 20.1.2016.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls klockan idag klockan 13.15. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum.
Första behandling
1

Godkännande av ramavtalet om ett partnerskap och samarbete mellan EU och Mongoliet
Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 1/2015-2016
Landskapsregeringens yttrande RP 1/2015-2016-s
Republikens presidents framställning RP 1/2015-2016
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Ingen diskussion.
Ltl Harry Jansson

Talman! Lagtinget har fått sig tillställt ett av de ramavtal som Europeiska unionen har ingått med ett antal länder. Det är bara att konstatera att den här
typen av avtal är mycket abstrakta till sin kontur. De har en uppställning som
inte ens de som behärskar EU-rätten riktigt kan säga vad som hör till vad,
dvs. är det unionens eller det medlemsstaternas behörighet?
För oss representanter för Ålands lagting är det främst av intresse att se
hur Ålands särställning har beaktats inom ramen för den här typen av ramavtal.
I utskottet har vi konstaterat att landskapsregeringen har hörts på det sätt
som systemet förutsätter. Man kan konstatera att också landskapsregeringen
förutsätter att bestämmelserna i Ålandsprotokollet även ska tillämpas på ramavtalet med Mongoliet. Man kan tycka att den här typen av skrivningar är
lite tvetydiga, men vi måste konstatera att dels är det här ett område som är
lite speciellt överhuvudtaget som ett internationellt avtal och dels är det mera
en reaktion från landskapsregeringen inför det som eventuellt kan dyka upp i
framtiden, någon form av rättsliga diskussioner.
När man ser på den här typen av avtal så har det här ramavtalet en mycket
allmän karaktär.
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Bästa kollegor, för att ni ska förstå varför man håller på med den här typen
av allmänna avtal med omvärlden så är det ett försök av Europeiska unionen
att marknadsföra och framförallt befrämja utvecklingen mot ökad demokrati
i omvärlden.
Man kan konstatera att Mongoliet har sedan 1990, vid första demokratiska
valet, visat att en sådan utveckling att det också finns skäl för Europeiska unionen att medverka till att den positiva utvecklingen fortsätter.
Till de delar Åland berörs så är det inte frågan om något som är i konflikt
med självstyrelselagen eller förutsätter någon form av lagstiftningsåtgärder
från åländsk sida. Men den här typen av fördrag ska ändå tillställas lagtinget
för bifall, fastän de inte har direkta effekter.
Givetvis kan man titta på detta mera ur en personlig reflektion, om det tilllåts, talman.
Den tidigare landskapsregeringen har för lagtinget lagt fram ett förslag till
hur Åland bör beaktas inom ramen för EU-avtal i olika former. Den lydelse
som landskapsregeringen lade fram i självstyrelsepolitiska berättelsen för
förra perioden handlade i första hand om handelsavtal. När man ser på den
här typen av ramavtal så är det en blandning av både handelsavtal och allmänna samarbetsavtal. Den formulering som finns i självstyrelsepolitiska redogörelsen, framställning nr 1/2014-2015, kunde också beaktas inom ramen
för den här typen av ramavtal i framtiden. Nu är det förstås inte möjligt att ha
någonting sådant beaktat i det här nu aktuella ramavtalet eftersom det här
startade redan 2009 och slutfördes 2013.
Jag läser formuleringen eftersom vi har ganska gott om tid idag. Den formulering som man alltid skulle kunna tillämpa lyder: ”In respect of the Åland
Islands, the special conditions of Protocol No 2 on the Åland Islands to the
Treaty of accession of Finland to the European Union shall apply. Mycket
tydligt! När vi har en klar bestämmelse i alla framtida avtal då behöver inte
heller landskapsregeringen i framtiden förutsätta att Ålands särställning har
beaktats. Tack, talman.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, herr talman! Den sista personliga reflektionen vill jag ytterligare
komplettera. Som jag har förstått av det här avtalet så finns det ingen
som helst praktisk verkan på Åland. Jag tycker att utskottsordförande
Jansson missade att säga att det är på grund av just det som vi överhuvudtaget inte behöver tillämpa någon form av skrivning i den stil som ltl
Harry Jansson lyfte fram som sin personliga betraktelse. Det fanns ingen anledning att ha en sådan skrivning i det här fallet. Håller inte utskottsordförande med om det?
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, talman! Nej, tvärtom, ltl Carlsson, i och med att landskapsregeringen vid upprepade tillfällen tvingas skriva i sina utlåtanden till lagtinget ”att landskapsregeringen förutsätter”, så kan alltså landskapsregeringen på inget sätt slå i sten att Ålandsprotokollet kommer att beaktas i händelse av någon form av framtida komplikation, om vi ser det
strikt ur åländsk synpunkt i framtiden. Därför är det mycket bättre att
ha med den här rambestämmelsen för Ålands del i alla framtida avtal
oavsett avtalens ursprungskaraktär och särskilt när det handlar om
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mycket allmänna och direkt diffusa avtalsutformningar som det är frågan om här. Detta är både och, både handel och samarbete, så det är bra
om vi alltid har Ålandsprotokollet med i sammanhanget.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, herr talman! Nu blir det här en liten strid om påvens skägg. Men
vi är ju överens om betänkandet, vi lämnade ett gemensamt betänkande
till lagtinget.
Trots allt har man ju undersökt och man har inte kommit på att det
finns någonting som påverkar överhuvudtaget när det gäller det här avtalet och därför har man den här andra skrivningen. Annars skulle man
kunna ha en mera tydlig skrivning, såsom ledamoten förde fram i sin
personliga reflektion. Det är ju faktiskt så att det här avtalet inte ska påverka på något sätt. Man har ändå tagit till lite hängsel och livrem genom att skriva meningen ”förutsätter”. I det här fallet ser jag det inte
riktigt lika strikt som ltl Harry Jansson gör.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, talman! Det är onödigt att strida om det här. Huvudsaken att lagtinget är beredd att ge sitt bifall.
Sedan har jag fortsättningsvis min personliga reflektion att det bästa
är att Åland automatiskt är beaktat i den här typen av avtal, då slipper
landskapsregeringen förutsätta någonting till lagtinget. Man kan bara
konstatera att på det här sättet har Åland beaktats under förhandlingarna.
Som jag sade redan tidigare så är det förstås direkt omöjligt att beakta
någonting i det här sammanhanget i och med att det är en process som
startade långt före den här formuleringen var aktuell.
Det här avtalet har marginell betydelse. Finlands totala handelsvolym
med Mongoliet uppgick enligt den senaste statistiken till 18 miljoner
euro på årsbasis. Man förstår att det här handlar mera om att befrämja
en viss utveckling i Mongoliet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Wille Valve, replik

Utskottsordförande Jansson gör en riktig analys av avtalets karaktär.
Rent tekniskt kan ett avtal av det här slaget tänkas som ett förstadium
till ett frihandelsavtal mellan Europeiska unionen och Mongoliet. Sedan
är det förstås frågan om en politisk avvägning. Tror vi verkligen att EU
och Mongoliet är på väg att ingå någonting sådant?
I vilket fall som helst har landskapsregeringen haft en god dialog med
utrikesministeriet som nuförtiden förutsätter att den skrivning som ltl
Jansson nämnde tas in i det frihandelsavtal som ingås mellan Europeiska unionen och tredje land.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, talman! Ja, det är som minister Valve säger. Vi har nu en positiv
utveckling vad gäller hur utrikesministeriet kommer att anamma den
här typen av reglering i framtida avtal till den del Åland berörs.
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Varför jag i samband med det här ramavtalet tycker att det skulle vara
viktigt, så är det faktiskt frågan om ett ramavtal som nu ersätter det gällande handels- och ekonomiavtalet mellan unionen och Mongoliet. På
det viset har vi också handeln redan med i sammanhanget.
Minister Wille Valve, replik

Ja, så är det. Lagtinget har ju haft en högst aktiv roll också i framväxandet av den praxis som vi idag har mellan regeringen och utrikesministeriet.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling.
Ärendets första behandling är avslutad.
Första behandling
2

Energieffektivitet
Social- och miljöutskottets betänkande SMU 2/2015-2016
Landskapsregeringens lagförslag LF 5/2015-2016
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet.
Diskussion.
Ltl Carina Aaltonen

Herr talman! Bästa lagtingskollegor, social- och miljöutskottet har behandlat
landskapsregeringens lagförslag som gör att rikets energieffektivitetslag i huvudsak blir tillämplig på Åland.
Syfte med lagförslaget är mycket viktigt med tanke på det klimatarbete
som både vi och övriga världen har gått in för i och med det nya klimatavtalet
i Paris - men arbetet med energifrågorna har under en lång tid varit centrala
inom unionen.
Just detta att minska energiförbrukningen och förhindra energislöseri har
under många år blivit allt viktigare. Redan år 2007 beslöt EU:s ledare att
ställa upp som mål att minska unionens årliga energiförbrukning. Man ansåg
då och anser fortfarande att energieffektivitetsåtgärder är ett sätt, inte bara
att uppnå en hållbar energiförsörjning, minska växthusgasutsläppen och få
ned kostnaderna för importen, utan också att göra den europeiska ekonomin
mera konkurrenskraftig.
Till grund för just denna lag som vi har på lagtingets bord idag ligger Energieffektivitetsdirektivet som trädde i kraft i december 2012. Målet med direktivet är att uppnå EU:s uppsatta mål om att minska energiförbrukningen med
20 procent till år 2020. Detta energibesparingsmål är ett av EU:s så kallade
20/20/20-mål där de två övriga rör målet att minska växthusgaserna och att
öka den förnyelsebara energin.
Bakom allt ligger givetvis en vilja att effektivisera elförbrukningen men
framförallt att underlätta för användaren i allt sådant som har med elfrågor
att göra. Man kan bra säga att denna nya lag knappt kommer att märkas i de
åländska användarnas vardag. Man vill inte införa några slags tvång utan i
stället sporra och tydliggöra. Ökad kommunikation om energieffektivitet och
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vad var och en kan göra för att främja den ger den enskilde användaren mer
makt att påverka. Tydliga elräkningar och fjärravlästa smartmätare ger hushållet kunskap om hur och var energin debiteras och vad elpriset baseras på.
Det här har vi på Åland varit föregångare på i Finland. Redan 2004-2006
började Ålands Elandelslag med kvartalsvis faktureringsintervaller. Sedan
2006 har alla kunder haft tillgång att gå in via internet och läsa av sina förbrukningsvärden på nätet. Från 2019 är det tänkt att samtliga hushåll ska
kunna läsa av sin förbrukning per timme.
Beträffande utbildningen för energibesiktare av företag: För säkerställande
av kvaliteten på energibesiktningar av företag ställs i rikets energieffektivitetslag vissa krav på den person som ska vara ansvarig för den obligatoriska
energibesiktningen av företag. Den som är ansvarig för energibesiktningen
ska, förutom lämplig examen inom teknik-, miljö- eller energisektorn eller
arbetserfarenhet som ersätter en sådan examen, ha genomgått utbildning för
personer som är ansvariga för energibesiktningar av företag. I föreliggande
lagförslag föreslås att en person som är behörig att ansvara för energibesiktningar i Finland eller i Sverige även ska vara behörig att ansvara för energibesiktning av företag på Åland. Bakgrunden är att det är svenska Boverkets
byggregler som gäller i landskapet och utskottet anser att det är angeläget att
landskapsregeringen tillser att den utbildning som lagstiftningen kräver för
att en person ska få ansvara för energibesiktningar av stora företag anordnas.
Det här är viktigt, inte bara för att vi har olika regelverk i Finland och Sverige
men också med tanke på språket och att det alltid ska finnas en möjlighet att
få utbildning på svenska.
När det gäller rapporter om energiförbrukning så har vi en avvikelse från
rikets energieffektivitetslag. Det föreslås att det är tillräckligt att den rapport
om energiförbrukning som energibolagen minst en gång om året avgiftsfritt
ska tillställa slutförbrukaren är tillgänglig på energibolagens webbsida. Av
pappersfakturan ska dock klart framgå var slutförbrukaren kan ta del av rapporten. Om kunden så önskar så kan rapporten även skickas till slutförbrukaren per post.
Utskottet finner det positivt att rapporteringen av energiförbrukningen
huvudsakligen föreslås ske i digital form då en minskad pappersanvändning
leder till såväl mindre miljöpåverkan som till mindre kostnader för energibolagen. Det här underlättar och minskar också kostnaderna för bolagen.
En fråga som lyftes i utskottet är barnkonsekvensanalys. Utskottets medlemmar kommer noga att följa med hur landskapsregeringen beaktar barnen
i sina lagframställningar. Vi ser fram emot att barnkonsekvensanalyser görs i
alla lagförslag. I det här lagförslaget finns det inte med, men vi vill ändå lyfta
frågan här i salen.
Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslagen med några ändringar av
språklig eller teknisk natur. Tack, herr talman.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet.
Föreläggs först förslaget till landskapslag om energieffektivitet för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
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Föreläggs förslaget till landskapslagen om ändring av 1 § landskapslagen om Ålands
energimyndighet för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
Plenum slutar
På onsdag 21.01.2016 klockan 13.00 hålls en frågestund. Nästa plenum hålls samma dag
klockan 14.00. Plenum är avslutat.
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Frågestund
1

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen
F 1/2015-2016
Vid en frågestund enligt 39 § i arbetsordningen avgör talmannen vem som ges ordet för
att ställa en fråga och talmannen har rätt att förklara frågestunden avslutad även om
alla frågeställare inte fått tillfälle att framföra sina frågor.
Vid frågestunden riktar frågeställaren sin fråga till en av de närvarande ministrarna
som är lantrådet Katrin Sjögren, minister Mats Perämaa, minister Nina Fellman, minister Mika Nordberg, minister Tony Asumaa samt vicelantrådet Gunell. Ledamoten
bör redan vid sin plats uppge till vilken minister frågan riktas.
Frågan tillsammans med en eventuell motivering får räcka högst en minut. För svaret
på frågan får användas högst två minuter. Sedan frågan besvarats får frågeställaren
yttra sig högst två gånger. Den minister som besvarat frågan har rätt att yttra sig efter
varje sådant anförande. Samtliga dessa anföranden får räcka högst en minut.
Andra lagtingsledamöter och ministrar har inte rätt att uttala sig med anledning av den
ställda frågan. Talmannen har rätt att avbryta diskussionen när han anser den ställda
frågan tillräckligt belyst.
Begärs ordet?
Ltl Harry Jansson

Tack, talman! Bästa lantråd, jag öppnar den här frågestunden idag och jag vill
betona redan inledningsvis att frågan inte är av personlig art. De som råkar
befinna sig i den här positionen och berörs av frågeställningen ska ju inte ta
det som att det är riktat mot personen. Det handlar om det demokratiska system vi har att leva enligt.
Bästa lantråd, vi har under de inledande kommunala rundorna vad gäller
tillsättande av kommunala representanter konstaterat att även ministrar nu
är aktuella som ordföranden för respektive kommunalfullmäktigen. Då har vi
en situation där landskapsregeringen samtidigt inte bara är tillsynsmyndighet
när det gäller kommunala beslut och ska se till att kommunerna följer lag och
förordning, utan det finns även en koppling till beslutsfattandet. Hur ser
lantrådet på den här eventuella problematiken som kan uppstå med ministrar
som också företräder kommuner?
Lantrådet Katrin Sjögren

Talman! Man kan konstatera att systemet på Åland skiljer sig en del från systemet t.ex. på rikssidan, där är ministrar aktiva i fullmäktigen och tar en yt-
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terst aktiv roll också i kommunalpolitiken. Faktum är att landskapsregeringen har haft en principdiskussion och konstaterat att det här är ingenting nytt.
Tidigare har ministrar deltagit i fullmäktigearbetet och varit ordförande för
kommunalfullmäktigen.
Sist och slutligen är det en fråga som man blir satt att bedöma själv. Kan
man skilja på sina roller? Kan man tillföra någonting i sitt fullmäktige? Det
ligger nog väldigt mycket på individens ansvar. Ltl Harry Jansson har helt
rätt, man utsätter sig för en viss kritik. Sist och slutligen är det upp till individen att själv besluta om det.
Ltl Harry Jansson

Tack lantrådet för det inledande svaret. Problematiken igen är Ålands småskalighet. Vi vet att i både Sverige och Finland har man en mycket flexibel syn
på vem som är valbar. På Åland hade vi faktiskt så sent som 1989 ett direkt
förbud för dåvarande ledamöter i landskapsstyrelsen att sitta i fullmäktigen
överhuvudtaget. Man kan ju tänka sig att det var i samband med parlamentarismen som man började fundera på att man också borde öppna upp den
möjligheten.
Nu har vi en situation 2016 och framåt där merparten av ministrarna
kommer att ha ledande kommunala uppdrag. Hur ska man hantera den här
automatiska konflikten eftersom man kommer att sitta på två stolar? När det
t.ex. gäller landskapsandelssystemet som ska tas fram, som demokrati instans, hur ska vi kunna trygga medborgarna att det inte finns en jävsproblematik i vardagen?
Lantrådet Katrin Sjögren

Talman! Jag tycker att det var en mycket intressant frågeställning som ltl
Harry Jansson ställde. Jag ser fram emot en vidare i diskussion än den här
frågestunden.
En sak som man också borde diskutera är om man borde ha säte i lagtinget
och även sitta i kommunalfullmäktigen. Vi har kunnat konstatera och debattera här i plenisalen om intressekonflikter där. Ser man till helheten, ser man
till hela Åland, som man ska göra om man sitter i Ålands lagting, eller ser
man till sin enskildas kommuns intressen? Det är en ytterst intressant frågeställning som ltl Harry Jansson ställde.
Jag vill igen påpeka att det här är ingenting nytt. Ministrar har deltagit i
fullmäktigemöten, talmän har deltagit i fullmäktigemöten så sent som under
förra mandatperioden. Det gäller att vakta på demokratins grundpelare. Man
måste avgöra själv vad man tycker att är rätt och riktigt. Folkets dom kan förstås bli hård.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Harry Jansson

Tack, talman! Lantrådet har naturligtvis rätt. Av naturliga orsaker är ministrarna i respektive kommun ledande personligheter och har kompetens
och förmåga att vara kommunalt aktiva. När det blir dubbla roller så uppstår
en problematik som bland annat diskuterades igår i Jomala fullmäktige. Hur
ska en minister som sitter i kommunfullmäktige tvingas jäva sig redan där?
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När det gäller parallellen till lagtinget så måste vi komma ihåg att på
många sätt kan man säga att lagtinget är jämställt med kommunerna vad gäller jävsfrågan. För att någon av oss ska vara jäviga här så krävs det uttryckligen ett personligt intresse. Det är egentligen samma jävsförhållande som ska
gälla på det kommunala planet, fullmäktige. Man kan inte ta in lagtinget i den
här diskussionen.
Jag hoppas att lantrådet har beredskap att föra en diskussion med ministrarna och framförallt ta en genomgång av de jävsregler som styr förvaltningen.
Talmannen
Tiden är ute!
Lantrådet Katrin Sjögren

Talman! Det ska jag definitivt göra. Vi har en levande dialog i landskapsregeringen. Jag är helt säker på att om det är någon som gör övertramp eller inte
vet sin plats så kommer vi absolut att få veta det.
Talmannen
Följande fråga ställs av ltl Bert Häggblom, varsågod.
Ltl Bert Häggblom

Herr talman! Min fråga går till vicelantrådet. Vad avser nuvarande landskapsregering att göra för mjölkbönderna och de köttproducerande bönderna
i landskapet?
Bönderna har mycket svårt idag, de har svårt att klara sin vardag och att få
det att gå ihop överhuvudtaget. De måste prioritera hur de ska betala sina
räkningar och de har svårt att få plus och minus att gå ihop. Vad är landskapsregeringens planer, vicelantrådet?
Vicelantrådet Camilla Gunell

Tack för frågan som är mycket angelägen.
För en vecka tillbaka sedan fick jag en mycket god genomgång av detta.
Mjölkgruppen, som landskapsregeringen inledde under den förra mandatperioden och som nu slutfört sitt arbete, kunde presentera sitt resultat. I det
förslaget så finns det dels en beskrivning av vad som har lett till att situationen idag är väldigt komplicerad och ekonomiskt tungrodd för mjölkproducenterna och dels vilken roll landskapet har i detta att åstadkomma en förändring.
Jag tror att man måste vara mycket tydlig med att landskapets instrument
är ju förstås stödstrukturer genom LBU-programmet. Vi kan också bidra med
att hjälpa till att göra kampanjer och lyfta lokalproducerad mat osv. Men de
största problemen är ju lönsamheten på marknaden. Det har funnits en överproduktion av mjölkvaror i hela Europa vilket kanske särskilt har drabbat
Finland i samband med bojkotten av Ryssland. Det är också stora scenarier
som inte riktigt ligger i landskapets händer.
Ett annat faktum är att priskedjorna i landet kämpar mot svår lågkonjunktur. Alla priskedjor går in och pressar priserna på alla produkter för att kunna
ha det billigaste möjliga i sina diskar. Detta drabbar också direkt den
åländska marknaden.
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I mjölkgruppens förslag finns åtgärder och det finns också förslag på hur
man kan agera framåt, men vi måste vara tydliga med vad vi kan agera i och
vilka andra orsaker som ligger bakom den här problematiken.
Ltl Bert Häggblom

Tack, talman! Vi fick höra om mjölkbönderna här, men jag fick inte något
svar på åtgärder till de köttproducerande bönderna.
Om vi ser på köttpriserna så får de i Sverige dubbelt mera när de säljer
produkterna än vad man får i Finland. Har landskapsregeringen några planer
på att man skulle kunna exportera till Sverige istället för till den finska marknaden? Kan man ta bort de gränshinder som idag finns?
Vicelantrådet Camilla Gunell

Även här tror jag nog att ltl Häggblom redan säkert har klart för sig att det
naturligtvis inte är landskapet som styr hur marknadspriserna ser ut på köttprodukter. Det ligger inte i landskapsregeringens makt att bedöma när det
gäller hur slakterier och de som idag handlar med kött väljer att importera
och exportera. Vi kan förstås se till att det finns investeringsstöd för olika initiativ som stöder köttproduktionen. Det finns sådana och vi försöker nu se till
att det också finns resurser att kunna möta de här initiativen.
Ltl Bert Häggblom

Tack, talman! Några konkreta svar får jag uppenbarligen inte. Att se till att
gränshinder kommer bort ligger under landskapsregeringens ansvar. De som
vill sälja till Sverige har råkat ut för att man försöker motverka dem till denna
del, för då skulle man få mycket högre priser.
Landskapsregeringen har direkt möjlighet att hjälpa, både mjölkbönder
och köttbönder, genom att sänka räntorna som landskapet tar ut av dessa näringsidkare som har landskapslån. Man kan lägga ner räntorna till noll idag.
Vi ska veta att en månads euroborränta är på minus 0,22 idag. Finns det någon anledning för landskapet idag att ta räntor på de lånen? Det skulle vara
en möjlighet att gå vidare med.
Vicelantrådet Camilla Gunell

När det gäller gränshinder så är det en lång utdragen process. Vad skattegränsen idag sätter för hinder för export och import av köttvaror så har det
inte kommit till min kännedom att dessa skulle vara särskilt svårare än andra
produkter. Landskapet gör vad vi kan för att ha så låg tröskel som möjligt och
att det här ska fungera. Vi vet alla att det här är en bieffekt av det skatteundantag som Åland har.
Vad gäller räntorna så är det förstås en möjlighet som man kan titta närmare på.
Talmannen
Följande frågeställare är ltl Axel Jonsson, varsågod.
Ltl Axel Jonsson

Tack, herr talman för ordet. Självstyrelselagens 49 §, skattegottgörelsen,
stadgar: ”Om den i landskapet Åland för ett skatteår debiterade inkomstoch förmögenhetsskatten överstiger 0,5 % av motsvarande skatt i hela riket,
tillkommer det överstigande beloppet (skattegottgörelse) landskapet”.
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Mellan åren 2004 och 2008 uppgick skattegottgörelsen till mellan 16 och
35 miljoner. Senare har det också visat sig att ett bolag här på Åland blev eftertaxerat med ett synnerligen stort belopp, närmare 40 miljoner, av vilka senare har utbetalats till Mariehamns stad. Men eftersom resten av detta belopp borde ha tillfallit landskapet så blir man fundersam över vad landskapsregeringen har gjort och vad tänker landskapsregeringen göra för att se till att
dessa pengar går till sina rättmätiga ägare, nämligen ålänningarna.
Minister Mats Perämaa

Herr talman! Det här enskilda fallet var ju anmärkningsvärt till sin storlek.
Det är givet att det väcker diskussion och eftertanke hos många parter om hur
systemet fungerar när dessa pengar i eftertaxeringen inte räknades in i den
blivande skattegottgörelsen.
Ålandsdelegationen uppmärksammade den här frågan, lika väl som många
andra och landskapsregeringen funderade på frågan. Ålandsdelegationen tog
kommandot när det gäller att titta på den här frågan.
Det visade sig sedan när man granskade både förarbetena, självstyrelselagarna och den paragraf som här nämndes, att man ända från ursprungstiden
hade med tanken att man betalar skattegottgörelse enligt de debiterade skatterna vid en viss tidpunkt och där är inte efterbeskattning och rättelser beaktades. Det här är någonting som alla parter; finansministeriet, Ålandsdelegationen och landskapsregeringen, sedan från början av nittiotalet har vi via
agerandet godkänt som en praxis. Det finns till och med dokument från förarbetena som visar att det är skattehanteringen vid ett visst datum som utgör
grunden för den blivande skattegottgörelsen. Det har utarbetats en praxis
som alla parter har godkänt i över 20 år. Det måste förstås finnas goda skäl
för att ändra en sådan praxis som man upptäcker att det finns fel. Jag säger
inte att ändring av praxis inte kunde vara något som man bör fundera på i
framtiden. Men innan jag för min del och för landskapsregeringens del vill
hävda någonting bestämt så måste man också granska hur utfallet gällande
rättelser skulle ha varit under hela perioden från 1993 fram till 2015-2016.
Jag återkommer i nästa svar.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Axel Jonsson

Det är förvisso relevant att titta på frågan ur ett längre historiskt perspektiv.
Samtidigt vet vi att det här är en enskild händelse som får ett oerhört stort utslag, en extraordinär händelse jämfört med många andra eftertaxeringar som
har skett genom åren. Det medför att man måste se på frågan från ett litet
annat perspektiv.
Avgörande i sammanhanget är att om vi överhuvudtaget ska ha någon möjlighet att få de här pengarna så måste vi som har intresse av att få de här
pengarna driva frågan. Vi kan inte räkna med att Ålandsdelegationen, som är
en form av skiljemannaorgan och fastställer de här frågorna i slutändan, ska
driva frågan åt oss. Vore det inte rimligt att vi åtminstone skickar in en skrivelse till Ålandsdelegationen och begär de här pengarna så att vi får ett tydligt
svar på frågan? Annars lämnas frågan och vittrar bort med vinden.
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Minister Mats Perämaa

Herr talman! Jag tycker tvärtom att det var skäligt av Ålandsdelegationen att
lyfta frågan eftersom Ålandsdelegationen fattar beslut om de slutliga beloppen som förs till landskapsbudgeten av de medel som har genererats på det
sätt vi känner till. Det var fullt skäligt. Man får uppskatta det arbete som
Ålandsdelegationens ordförande gjorde i den här frågan.
Man kunde konstatera att det har funnits en gemensam praxis som ingen
har ifrågasatt under mer än 20 år och som har lett till de skattegottgörelser vi
har fått. Jag tror att det blir svårt att isolera bara ett enskilt fall och bara behandla ett enskilt fall då när det gynnar oss, och att man inte skulle ändra
hela praxisen utan bara det enskilda fallet.
Jag återkommer i nästa svar.
Ltl Axel Jonsson

Samtidigt driver finansministeriet sina intressen ganska starkt, vilket vi har
sett i samband med diskussion om avräkningsgrunden. Våra revisorer har visat svart på vitt att vi har förlorat över 100 miljoner fram till 2009 enbart på
grund av nettobudgeteringen i statsbokslutet.
Nu kommer den här typen av händelser. Nog måste vi ändå driva de här
frågorna från vår sida och lyfta dem på bordet för avgörande om vi överhuvudtaget ska ha någon chans att hänga med och kunna leva i ett förhållande
där vi prövar gränserna och faktiskt skjuter fram våra positioner så långt vi
kan. Nog måste väl finansministern ändå hålla med om det?
Jag ställer slutligen frågan; kan finansministern tänka sig att omvärdera
sitt beslut och skicka in en fråga till Ålandsdelegationen för avgörande? Då
skulle vi få svart på vitt att vi har en regering som driver våra åländska intressen.
Minister Mats Perämaa

Herr talman! Vi har absolut en regering som driver de åländska intressena.
Som vi har sagt i regeringsprogrammet så kommer vi att se på möjligheterna
att få extra anslag vilket är en del av de här mekanismerna. Vi är villiga att
driva frågan om avräkningsgrunden, vilken är den väsentligaste delen i den
här mekanismen.
Men till den här delen så kommer det inte att vara framgångsrikt att isolera en enskild skatterättelse utan att ta hänsyn till alla de andra skatterättelser, säkert tusentals, som har skett under de här åren och som skulle påverka
skattegottgörelsen.
Min högst preliminära bild är den att när det sker rättelser så är det oftast
så att staten betalar tillbaka mera medel till organisationer, företag och privatpersoner än det motsatta. Det här är inte någon djupanalys, det är bara en
preliminär bild. Det här kan innebära att utfallet, sett över hela tiden, kunde
bli negativt om vi kräver en ändring av praxis.
Talmannen
Följande frågeställare är ltl Toivonen, varsågod.
Ltl Stephan Toivonen

Herr talman! Jag noterade en intressant frågeställning som jag vill få ett svar
på. Jag har som privatperson rest en hel del mellan kontinenten och Åland
ofta med flyg. Det betyder en massa säkerhetsarrangemang. Man ska visa le-
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gitimation två gånger, man ska visa sina väskor och man får inte ha vätskor
med sig. Om jag har en frukt i väskan så ska den kontrolleras. I november när
jag kom hit så hade jag min käpp med mig och den skulle gå igenom en massa
kontroller, jag fick inte ens ha den med mig i planet. Jag läste nyligen att man
inte får ha med mera än 4,3 gram aerosoler vilket inte är mycket. De elektroniska cigaretterna som börjar vara populära på kontinenten får man inte ha
av säkerhetsskäl.
ISPS-kod gäller internationell säkerhet. Sverige införde ID-kontroller mot
Danmark den 4 januari. Vad har landskapsregeringen tänkt göra när det gäller ID-kontroller och säkerhet när det gäller trafiken till sjöss?
Lantrådet Katrin Sjögren

Talman! Ja, man kan konstatera att vi lever i en föränderlig tid. En av de
största utmaningarna för oss alla medborgare i Norden, i Europa och i hela
världen är att hantera de rädslor som finns. De rädslorna kostar oss väldigt,
väldigt mycket pengar.
När det gäller säkerhet och tull så är det inte åländsk behörighet. Det är rikets som beslutar om säkerhetsfrågor och tullfrågor. Landskapsregeringen
har naturligtvis möjlighet att påverka och framföra sina synpunkter, men den
behörigheten ligger på rikssidan.
Ltl Stephan Toivonen

Tack för svaret. Det var det som jag var lite rädd för och därför visste jag inte
riktigt vem jag skulle fråga men lantrådet har ju det övergripande ansvaret.
På Åland är det just sjötrafiken som är den viktigaste, på annat håll är det
kanske flygtrafiken. Landskapsregeringen bör ju ändå ha ett ansvar över säkerheten här.
Jag läste någonstans att man på fastlandet har funderat på att ta militären
till hjälp och inte bara gränsbevakningen. Där kommer ytterligare ett problem eftersom militären inte ens får vara på Åland. Vad har ni tänkt om läget
blir så som när man på fastlandet tar militären till hjälp? Hur ska gränserna
skyddas på Åland?
Lantrådet Katrin Sjögren

Talman! Grundfundamenten i Ålands självstyrelse är neutraliseringen och
demilitariseringen. Där har självstyrelse genom åren varit väldigt tydlig. Det
ska finnas en stor, stor restriktivitet när det gäller militär och militära aktiviteter på Åland. Det är ingenting som landskapsregeringen har någon som
helst anledning att ifrågasätta, utan snarare driva.
Förra veckan deltog jag i någonting som heter kontaktgruppen. Det är en
kontaktgrupp mellan utrikesministeriet och landskapsregeringen. Vi håller
oss informerade om det säkerhetspolitiska läget. Lagtinget och tidigare landskapsregeringar har tagit tydlig ställning, man vill se sig som ett subjekt snarare än ett objekt när det gäller säkerhetspolitik och att värna om demilitariseringen och neutraliseringen.
Ltl Stephan Toivonen

Fru lantråd! Det är väl där som problemet kommer in när vi har demilitariseringen och neutraliseringen och de säkerhetsproblem som eventuellt uppstår.
Jag hade ett kåseri här för mindre än ett år sedan om den återvändande
terroristen. Jag hade inte i min vildaste fantasi kunnat tro att verkligheten
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skulle ändras så snabbt som den gjorde. Nu har vi faktiskt dömda eller misstänkta IS terrorister både österut och västerut bara några mil från ändhamnarna.
Vad har landskapsregeringen tänkt göra för att minimera riskerna på fartygen? Internationellt anses fartygen vara en stor risk. Det gäller också trafiken till och från Åland och inte bara vad som når Åland.
Lantrådet Katrin Sjögren

Talman! Landskapsförvaltningen har samarbetsorgan som hanterar de här
frågorna och håller sig informerad, både när det gäller polisiära ärenden, befolkningsskydd och säkerhetspolitik. Landskapsregeringen håller sig informerad.
Bedömningarna som gjorda är att det inte är aktuellt med ökade säkerhetsfrågor. Man håller kontroll på läget, både polisen och tullen, det kan ltl Toivonen lita på.
Talmannen
Nästa frågeställare är Mikael Lindholm, varsågod.
Ltl Mikael Lindholm

Tack, talman! Landskapsregeringen har sagt att alla ålänningar ska behandlas jämlikt oberoende av var de är bosatta. Landskapsregeringen har även uttalat att små kommunerna inte klarar av att sköta alla skyldigheter och krav
som befolkningen har rätt att ställa på sin kommun.
Däremot har ÅHS dragit in jourberedskapen för hälsovårdarna i de yttre
skärgårdskommunerna mellan klockan 00.00 och 08.00. Det har, förutom
att det ger en otrygghetskänsla framförallt bland de äldre och sjuka, skapat en
situation där akuta sjukdomsfall leder till att man ändå ringer den lokala
kvinnliga hälsovårdaren som naturligtvis rycker ut om hon kan men utan ersättning. Om en olycka eller plötslig sjukdomsattack inträffar nattetid finns
det naturligtvis möjlighet att ringa 112, men att som alarmoperatör per telefon bedöma om man ska skicka en helikopter eller låta bli är vanskligt. En
onödig helikoptertransport kostar mycket i samhällsmedel medan en utebliven transport kan kosta människoliv. Det här innebär att skärgårdsbor inte
behandlas likvärdigt med övriga ålänningar. Hur avser regeringen att hantera
denna fråga?
Lantrådet Katrin Sjögren

Talman! Det var ett tag sedan jag höll på med de här frågorna. Jag måste erkänna att jag inte är totalt och fullständigt uppdaterad. Som jag har förstått
saken så har det tagits steg framåt i den här frågan, man har jourlinjer, man
har inte en total beredskap men det finns ändå alltid möjlighet att ringa till
hälsovården. Jag har förstått att hälsovårdaren kan få ersättning om man
träder i tjänst.
Det finns ett arbete som har pågått under flera mandatperioder, man har
utbildat de frivilliga brandkårerna, man har utbildat dem i hjärtstopp och
man har finjusterat alarmeringslinjer. Man försöker använda sig av de befintliga resurserna och de stora resurser som finns i civilsamhället och inom
tredje sektorn.
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Möjligheten finns alltid att vända sig till akuten, där finns det en läkare på
plats och sjuksköterskor som kan serva skärgårdsbefolkningen på samma sätt
som inom hela landskapet. De kan komma med råd.
Ltl Mikael Lindholm

Ja, det låter bra. Men i princip är det fortfarande så att för den som har drabbas av en sjukdomsattack eller olycka så den som är närmast till hands att
ringa till är ju den lokala hälsovårdaren som man vet att finns i kommunen
och som har kunskap. Det betyder att visst får hälsovårdaren ersättning om
hon rycker ut, men ingen ersättning för att hon i princip är i ständig beredskap men har beredskapsersättning bara för en del av dygnet.
Lantrådet Katrin Sjögren

När det gäller ersättningen till hälsovårdarna så fungerar det just på det viset.
Man kan inte kräva att en hälsovårdare i en skärgårdskommun ska vara i
tjänst i 24 timmar om dygnet, 365 dagar i året. Det är en omöjlighet.
Ett annat försvårande faktum handlar om geografin. Även fast en hälsovårdare skulle ha 24 timmars beredskap så kan en hälsovårdare befinna sig
på en annan skärgårdsö och inte alls kunna ta sig till den skärgårdsön där behovet finns eftersom det inte går färjor och man har svårt att ta sig fram.
Landskapet har beredskap och har en utmärkt och välfungerande helikopterservice. Den helikopterservicen som finns är till stora delar skärgårdens
ambulans. Det är mycket därför som vi har helikopterservice, det förekommer uttryckning och det finns otroligt kunnigt folk. Helikopterservicen är en
otrolig viktig del för skärgårdsborna.
Ltl Mikael Lindholm

Det är jättebra och jag ifrågasätter inte helikoptern och att den är ett väldigt
bra hjälpmedel. Helikopter är också ett väldigt dyrt hjälpmedel. Om man tänker på de äldre så drar de sig för att ringa om de känner sig lite dåliga. De
äldre ser att det är en sådan tid så att det inte finns någon som man egentligen kan ringa till. Det kan betyda att de i värsta fall väntar för länge innan de
ringer.
Jag tycker nog att man borde tänka på detta och jämföra totalekonomin i
det. Om man ringer efter en ambulans på fasta Åland så innebär det också
kostnader, men det är väldiga pengar i en helikopteruttryckning jämfört med
en ambulanstransport.
Lantrådet Katrin Sjögren

Det finns alldeles utmärkta tillfällen dygnet runt att nå sjukvårdskunnig personal och kunna få direkt läkarkontakt. Man har jourlinjer som är öppna
dygnet runt och då kommer man direkt till akuten, t.ex. nattetid.
Jag vet att det i flera skärgårdskommuner fungerar det på det viset att man
också kan ringa till omsorgshemmet där det finns stor kompetens när det gäller äldreomsorg och de äldres behov. Det finns olika kanaler. Det kanske
skulle vara skäl att uppdatera de kanaler som finns och hur man ska gå tillväga. Det kan vi lyfta i skärgårdsnämnden vid t.ex. nästa möte.
Talmannen
Nästa frågeställare är ltl Britt Lundberg, varsågod.
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Ltl Britt Lundberg

Herr talman! Det är nu drygt ett år sedan den tunga strejken och den smärtsamma konflikten mellan landskapet och Tehys medlemmar kom till en lösning.
Konflikten resulterade i en överenskommelse om att Åland ska ha ett lönesystem som bygger på arbetsvärdering. Det betyder att arbetet ska värderas
efter kravnivå och svårighetsgrad och att olika yrkesgrupper ska sammanföras i grupper som jämförs lönemässigt. Finns det löneskillnader inom gruppen ska de bedömas om de är motiverade eller inte och ifall de kan bero på
kön och i så fall jämnas ut.
Arbetet med arbetsvärderingen ska enligt överenskommelsen vara klart
1.5.2016 för att sanktioner ska undvikas.
Ett överslag säger att det kommer att kosta ungefär 7 miljoner euro per år
att få jämställda löner. Det råder oklarhet om löneutjämningen ingår i det
som landskapsregeringen kallar strukturellt underskott?
Min fråga är: Hur kommer landskapsregeringen att budgetera och bygga
upp medel för ändamålet?
Minister Mats Perämaa

Herr talman! Arbetsvärderingsprojektet är det synnerligen angeläget projekt.
Det har funnits enighet här i lagtinget bland partierna om att det är någonting man ska gå vidare med. Vi känner alla till resultatet av strejken där det
gavs ytterligare politiska löften om att vi ska komma i mål med den här frågan.
Arbete pågår som bäst, det rent praktiska arbetet, det var en av de sakerna
jag kunde konstatera i samband med tillträde på min ministerpost. Jag kunde
vara tillfreds när jag såg att allting rullar på. Landskapsregeringen har många
andra saker att sätta igång, med den här saken visste jag att pågick och pågår.
Finansieringen blir oerhört svår. Att kunna säga att det finns lediga medel
för detta i landskapsekonomin just nu, det vore att säga någonting som inte
är riktigt med sanningen överensstämmande.
Den förra landskapsregeringen lämnade budgetförslag som lagtinget så
småningom antog., ltl Lundberg var medlem i det majoritetsblock som lämnade den budgeten med ett underskott på 17,6 miljoner euro och en likviditetsminskning samma år 2016 på 35 miljoner euro. De lediga medlen finns
inte att ta någonstans ifrån och sätta på det här projektet.
Men detta oaktat så har den här landskapsregeringen för avsikt att gå vidare med arbetsvärderingsprojektet. Vad den totala kostnaden blir i sista ändan återstår ännu att se. Det finns bedömningar på jättestora summor. Vi
måste väga det emot behovet av inbesparingar och annat som finns, men vi
har ändå för avsikt att gå vidare med det här.
Ltl Britt Lundberg

Att vi har en löneklyfta mellan kvinnor och män vet vi. Den har dessvärre till
och med växt. Dessutom är alla som arbetar deltid utanför statistiken och enligt uppgifter är det i högre grad kvinnor än män.
Inom landskapet jobbar alla anställda ambitiöst och seriöst med att beskriva sina arbetsuppgifter. Bara inom ÅHS har tusentals timmar krävts för att
kunna svara på regeringens frågor. Just nu pågår detta arbete inom våra
gymnasieskolor och på flera andra arbetsplatser. Det är en gigantisk arbets-
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uppgift som dessutom är mycket känslosam och på många sätt ett besvärligt
arbete som t o m lett till ganska jobbiga konflikter på sina håll.
Inom kort har våra arbetstagare och tjänstemän gjort sitt och ansvaret går
över till den politiska ledningen att bedöma om lönerna är rätt eller annars
hur de ska rättas till.
Min fråga är: Hur ser strategin ut? Vilka anvisningar ges ut till förvaltningarna för att klara utmaningen? Liberalerna kommer väl inte att avbryta projektet igen? Vad kan våra anställa förvänta sig den första maj i år?
Talmannen
Tiden är ute!
Minister Mats Perämaa

Herr talman! Svaret på den frågan som ltl Lundberg läste upp i andra frågan
gav jag redan i mitt inledningsanförande. Landskapsregeringen kommer att
gå vidare med det projektet, trots de stora ekonomiska utmaningar vi har
som ett resultat av konjunkturläget och som ett resultat av det budgetförslag
som den regering som ltl Lundberg tidigare representerade gav till lagtinget
att fatta beslut om. Ett underskott på 17,6 miljoner euro, det har vi som utgångspunkt för att hantera denna oerhört viktiga fråga. Vi kommer att hantera det efter bästa förmåga.
Mitt besked härifrån är att frågan om att likställa löner är absolut inte
glömd.
Ltl Britt Lundberg

Herr talman! Några svar på strategier och vilka anvisningar som har givits
har inte kommit.
Att göra en ambitiös arbetsvärdering och ge klarhet till olika arbetsgrupper
att de ligger fel i lön men välja att inte åtgärda det är förstås det sämsta, personalpolitiskt okänsligaste och också mest oekonomiska en arbetsgivare kan
göra.
I regeringen Sjögrens handlingsprogram skjuts ansvaret med jämställda
löner över till framtiden och kommande regering. I debatten vi hade över regeringsprogrammet kunde vi konstatera att det fanns en otrolig kraft och ett
intresse och regeringspartierna poängterade att det här är en viktig fråga.
Det ger förstås en förhoppning om att regeringen kommer att ta frågan om
jämställda löner och löftet till vårdfacket på större allvar. Hur kommer arbetsvärderingen att behandlas i förhållande till tvångslagarna? Kan finansministern ge besked om att regeringen i omställningsbudgeten tar ansvar för
att jämställda löner ska införas och att det finns ett klartecken för det inom
den regeringens mandatperiod?
Minister Mats Perämaa

Herr talman! De löften och det avtal som skrevs efter Tehystrejken siktar på
år 2020. Med detta menar jag inte att allting skulle ske just det sistnämnda
året. Arbetet pågår som bäst, det var igångsatt av den förra regeringen jag har
inte sett någon som helst anledning av ändra i det ambitiösa arbetssätt som
har lagts upp.
Därmed har vi från den nya landskapsregeringen tagit ställning indirekt till
att vi ska gå vidare med det här. Strategin är att det avtal som har gjorts
kommer att följas. Hur den bestämda takten blir rent ekonomiskt och bud-
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getmässigt, vad som kommer vilket år, beror ju på frågan om när vi sedan så
småningom kommer överens. Nu har vi förstått att det till vissa delar bedöms
som att vi går lite för snabbt fram. Det här är inte att lägga skulden över på
någon annan utan vi har ett gemensamt mål; vi ska uppnå jämställda löner,
det är mitt besked.
Talmannen
Tiden är ute! Nästa frågeställare är ltl Roger Nordlund, varsågod.
Ltl Roger Nordlund

Herr talman! Vi har under cirka 30 års tid varit i den goda situationen att vi
har haft en stark befolkningstillväxt på Åland. Vi har haft som målsättning att
vi ska komma upp till 30 000 invånare.
Det senaste året, 2015, verkar bli ett undantag. Vi har varit vana med en
befolkningstillväxt på 250-300 personer per år. För några dagar sedan fick vi
statistiken som visade att vi blev ungefär 77 personer flera år 2015. Det är ett
tapp på cirka 200 personer. Storleksmässigt kan man nästan jämföra detta
med invånarantalet i Kökars kommun de facto.
Någonting allvarligt har hänt här som man behöver analysera. Min fråga
till lantrådet är: Har man i den nu sittande regeringen analyserat den här situationen? Har landskapsregeringen några förslag på åtgärder hur vi ska
återgå till att ha en god befolkningstillväxt på Åland?
Lantrådet Katrin Sjögren

Talman! Ja, det var en anmärkningsvärd siffra som har tagits fram av ÅSUB.
En av de första sakerna som den här landskapsregeringen gjorde var att vi
höll ett ekonomiskt seminarium och där var också ÅSUB på plats. ÅSUB redogjorde då för det här glappet när det gäller stadig tillväxt av befolkningen.
Man håller på att analysera det just nu. Några detaljanalyser finns inte nu.
ÅSUB sade också att det gäller att se om det här är en trend eller om det är ett
enda enskilt och isolerat år. När man analyserar åländsk statistik så har vi det
bekymret att vi är så få. Plötsliga händelser kan få ett väldigt stort utslag i vår
statistik. Det är en mycket viktig sak att följa med.
Landskapsregeringens ansvar är att föra en sådan politik, tillsammans med
kommunerna, som lockar till inflyttning och som visar att Åland är ett öppet
samhälle som erbjuder attraktiva arbetsplatser och hög kvalitet på barnomsorg och skola. Det finns minsann att göra både för landskapsregeringen och
för kommunerna för att behålla den attraktivitet som Åland har utgjort.
Här har jag för egen del också ett personligt ansvar när det gäller personalpolitiken i landskapsförvaltningen. Jag vill att landskapsförvaltningen ska
vara topp tre bland de attraktiva arbetsplatser när man frågar unga ålänningar. Där har jag också tagit ett personligt ansvar.
Ltl Roger Nordlund

Herr talman! Det är bra om lantrådet har tagit ett personligt ansvar för helhetsfrågan. Det är väldigt avgörande för Åland hur vi lyckats så att vi kan
fortsätta att ha en tillväxt. Risken är att vi hamnar i den situationen att det
börjar finnas lediga lägenheter, bostadspriserna börjar sjunka lite grann och
konsumtionen ökar inte så som vi skulle behöva är på Åland osv.
Till den här bilden hör också att vi har väldigt låga arbetslöshetssiffror på
Åland och samtidigt har vi rekordmånga lediga arbetsplatser. Kombinationen
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med en liten, nästan minimal, befolkningstillväxt och många lediga arbetsplatser är en helhetsbild som nog kräver en analys. Jag hoppas att landskapsregeringen också väger in hela arbetsmarknadspolitiken i den analys man ska
göra.
Lantrådet Katrin Sjögren

Talman! Hela arbetsmarknadspolitiken är ett väldigt viktigt arbetsområde.
Den missmatch som finns mellan arbetskraftsutbudet och arbetsplatserna
som står till förfogande har genom åren gett politikerna gråa hår. Det gäller
för landskapet att kunna erbjuda arbetstagare arbete som kan uppfylla de behov som finns inom primärnäringarna och det behovet som finns inom landskapsförvaltningen och även inom det övriga näringslivet.
Frågan ska nogsamt följas med och analyseras ordentligt.
Ltl Roger Nordlund

Herr talman! Kan lantrådet lova att vi i den omställningsbudget, som lagtinget har blivit lovad i slutet av april, får ta del av den analys som landskapsregeringen gör över läget, samt att landskapsregeringen redogör för de åtgärderna och också sätter de ekonomiska resurserna som behövs för att vi igen
ska få fart tillväxten när det gäller befolkningen?
Lantrådet Katrin Sjögren

Den kommande tilläggsbudgeten, hållbarhetsbudgeten, kommer att ha ett
helhetsperspektiv både när det gäller arbetsmarknaden och det ekonomiska
läget. Jag hoppas också att vi kan ge en akademisk analys, att ÅSUB har
kommit vidare med det och det ska förstås ställas till lagtingets förfogande.
Talmannen
Nästa frågeställare är ltl Jörgen Pettersson, varsågod.
Ltl Jörgen Pettersson

Talman! Låt mig ta avstamp i meningen: ”Människors frihet och välstånd
gynnas av goda kommunikationer”. Ni minns den fras som Folkpartiet i
södra Älvsborgs län byggde sin syn på infrastrukturen och som senare återfanns i regeringsprogrammet. Mot den bakgrunden undrar jag kort och gott
hur det går med utbyggnaden av östra och västra Föglö. Vad har infrastrukturministern att hälsa till medborgarna i regionen?
Minister Mika Nordberg

Tack för frågan, ltl Pettersson. De som har skrivit regeringsprogrammet är
duktiga att författa texter.
Jag återkommer till frågan angående östra och västra Föglö och planeringen där. Det är känt att landskapsregeringen under de senaste veckorna på
nytt har utannonserat tjänsten som bro- och hamningenjör. Landskapsregeringen har höjt löneklassen för att attrahera ansökningar till tjänsten. De här
ansökningarna har inte varit allt för många, men jag har förstått att vi de
facto har fått in ansökningar. Hur processen ligger till tidsmässigt kan jag
inte svara på.
När det gäller Föglö i allmänhet så känner vi till att det finns en miljökonsekvensbedömning som är gjord för östra Föglö och även en upphandling har
gjorts för västra Föglö. När det gäller miljökonsekvensbedömningen för
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västra Föglö så är det landskapsregeringens avsikt att kunna presentera en
sådan inom de närmaste månaderna.
Ltl Jörgen Pettersson

När man kommer till västra Föglö så är det svårt att inte dra sig till minnes
att infrastrukturminister Nordberg tidigare har varit väldigt tydlig med att
om man inte löser frågan om en fast förbindelse med västra Föglö och fasta
Åland så är det kanske svårt att gå vidare med utbyggnaden på östra Föglö. Är
det ett faktum fortfarande att man behöver ha en fast förbindelse på den
västra sidan för att gå vidare på den östra sidan enligt ministern?
Minister Mika Nordberg

När man pratar om västra Föglö så behöver man titta på ett kortsiktigt perspektiv, vilket jag har sagt i de tidigare sammanhangen, som handlar om den
här mandatperioden och som man direkt kan koppla ihop med östra Föglö.
När det gäller fast vägförbindelse så är jag fortfarande personligen av den
uppfattningen att om vi tittar på 20-30 års sikt så bör fast förbindelse vara
med i ett visionärt arbete.
När det gäller förverkligandet av östra Föglö så är en fast vägförbindelse på
västra Föglö och Svinö i det här fallet inte ett måste.
Däremot har vi hela tiden sagt, och det står i regeringsprogrammet, att vi
vill se både östra och västra Föglö som en helhet för att kunna förkorta färjpasset mellan Föglö och fasta Åland. Om man bara skulle gå in för att förverkliga östra Föglö så finns det en risk att västra Föglö skulle bli en flaskhals.
Ltl Jörgen Pettersson

Förstår jag ministern är rätt så finns planerna på en fast förbindelse, vilket
väl i all rimlighetens namn handlar om en tunnel i sådana fall som fortfarande finns med i visionen? Ministern menar att den ska betalas på 30 år
kanske.
Idag kostar Föglötrafiken i stora drag 2 miljoner euro per år inklusive
bränsle. Det betyder att man skulle behöva 60 miljoner för att bygga en tunnel. Är ministern alltjämt, mot den bakgrunden om man skulle lyckas med
det, villig att gå till den finländska regeringen för att be om extraordinarie anslag, vilket har nämnts i debatten tidigare?
Minister Mika Nordberg

Tack för det. När det gäller fast vägförbindelse så är tiden för att räkna hem
den inte samma sak som tiden för att förverkliga en fast vägförbindelse. När
jag pratade om att vi måste ha en vision som sträcker sig längre än fyra år så
menade jag att vi måste ha en vision om vad vi ska göra inom en 20-30 års
period. Jag tror att det finns möjligheter.
Nu har vi tur när det gäller bränslepriset på världsmarknaden, det är en
billig bränslekostnad men vi vet inte hur det ser ut i framtiden. Samtidigt är
det frågan om vad den fasta vägförbindelsen skulle kosta. Landskapsregeringen har inte fattat några beslut om att vare sig i det här skedet begära extra
anslag eller har frågan som en daglig up to date fråga.
En förkortning av färjpasset står först på tur som en del av en fast vägförbindelse.
Talmannen
Nästa frågeställare är vtm Thörnroos, varsågod.
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Vtm Veronica Thörnroos

Talman! Jag tycker att det finns många goda saker i det regeringsprogram
som lantrådet Sjögren har lagt fram. Det finns visioner, drömmar och målsättningar. Men det finns också ställen i programmet där de politiska visionerna totalt frontalkrockar med det som de sakkunniga anser. Jag tänker då
närmast på de uttalanden som vi har tagit del av i pressen om vad tjänstemännen anser om ministers Fellmans visioner om jordförvärvslagstiftningen.
Om jag har förstått massmedia rätt så företräder ministern någon sorts form
av experimentlusta vad gäller jordförvärvslagstiftningen. Hur ser ministern
på visionerna och frontalkrocken med de sakkunniga i ärendet jordförvärvslagstiftning?
Minister Nina Fellman

Talman! Nu förhåller det sig så att det inte finns någon frontalkrock i den här
frågan. Jag upplever att det finns en mycket konstruktiv dialog med tjänstemännen. Om vtm Thörnroos refererade till Sören Silverström så har vi diskuterat olika möjligheter till experiment såsom det formulerades i regeringsprogrammet. Inledningsvis har vi inte exakt samma åsikter, men vi är helt
överens om att jordförvärvslagen behöver ses över och att det finns många
punkter som är av teknisk karaktär och som behöver ses över. Vi är också helt
medvetna om att den processen måste drivas både politiskt och juridiskt. De
politiska partierna i lagtinget har ett ansvar, även centern, för att vara med i
en sådan revision för att göra det bättre och lättare att både utveckla Åland
och hålla kvar ett starkt skydd för den åländska jorden.
Vtm Veronica Thörnroos

Jag tycker att det är bra att ministern har visioner, men att experimentera
med jordförvärvslagstiftningen som de facto är en av grundbultarna i självstyrelsen det skrämmer mig och det skrämmer också centern. Jag förstår inte
hur man har kunnat komma fram till en sådan slutsats helt enkelt.
Det som är exceptionellt vad gäller jordförvärvslagstiftningen är att de förändringar man gör kan man sedan inte ta tillbaka. I andra fall kan man göra
vissa försök, man kan göra utvärderingar och man kan backa bandet och konstatera att det här försöket inte var bra, vi fortsätter som vi har gjort tidigare.
Just när det gäller jordförvärvslagstiftningen så finns ju inte den möjligheten.
De eventuella uppluckringar eller förändringar som görs blir ju per automatik
permanenta. Hur ser ministern på detta?
Minister Nina Fellman

Talman! Jag kan konstatera att under den långa, den långa period som centern har suttit i landskapsregeringen så har de gång på gång luckrat upp tillståndsgivningen när det gäller jordförvärv. Man har förändrat tillämpningen
av lagen tills den idag är tämligen trasig och svår att tillämpa. Jordförvärvslagen blir ytterligare så varje gång som ett bolag, som Havsvidden eller det nu
aktuella fallet för Kökar, vill gå vidare och utveckla skärgården och skärgårdens livsvillkor eller andra delar av Åland på något sätt som även involverar
jordägandet.
Landskapsregeringen menar att det är vårt ansvar att titta på vilka möjligheter det finns att modernisera och revidera lagstiftningen så att man inte gör
det sämre, men skapar nya möjligheter.
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Vtm Veronica Thörnroos

Talman! Jag kan tycka att det är något magstarkt av den socialdemokratiska
ministern att stå här i talarstolen i Ålands lagting och tala om att det indirekt
är centern som har söndrat jordförvärvslagstiftningen, att det är centern som
inte skulle ha tagit ansvar. Det är ju så fel så att klockorna egentligen borde
stanna redan efter att uttalandet hade gjorts.
Om vi går tillbaka till själva sakfrågan så kan jag säga redan här och nu att
regeringen borde satsa sina krafter på annat än på orealistiska experiment.
Vid det här laget borde regeringen inse att de inte kan genomföra detta realistiskt eftersom det krävs kvalificerad majoritet här i Ålands lagting vilket
inte kommer att nås med detta experimentsyfte.
Minister Nina Fellman

Jag får väl återgå, talman, till det som det de facto står i regeringsprogrammet. På en begränsad och planerad och noga genomtänkt plats eller område
funderar vi på om det är möjligt, med den lagstiftning vi har och den reviderade lagstiftning som vi hoppas kunna uppnå, att skapa nya möjligheter för
skärgården. Sådana experiment pågår ständigt med olika bolagsformer och
med nya försök att sälja aktier som tidigare landskapsregeringar har varit
med och godkänt.
Det kanske kan lugna vtm Thörnroos och centern att de faktiskt är med
och bestämmer om detta. Om det ska gå att bestämma något så är det vårt
gemensamma ansvar. Jag utmanar centern att vara med och skapa något som
är bättre än det som vi har idag. Att inte göra någonting alls är inget alternativ!
Talmannen
Tiden är ute! Frågan konstateras därmed besvarad.
Frågestunden slutar
Frågestunden är avslutad. Plenum hålls idag klockan 14.00.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 26 ledamöter närvarande.
Lagtingsledamöterna Petri Carlsson och Runar Karlsson anmäler om ledighet från dagens plenum på grund av sjukdom. Antecknas.
Herr landshövding

Värderade herr talman! Jag ber att till lagtinget för behandling få överlämna
republikens presidents framställningar om godkännande av för det första;
förslaget till förordning om sättande ikraft av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde
till högre utbildning.
För det andra; förslaget till lagen om sättande ikraft av de bestämmelser
som hör till området för lagstiftningen i en överenskommelse med Ryssland
om internationell vägtrafik.
För det tredje; lagen om sättande ikraft av de bestämmelser som hör till
området för lagstiftningen i den internationella konventionen om och hantering av fartygs barlastvatten och sediment.
För det fjärde; lagen om sättande ikraft av de bestämmelser som hör till
området för lagstiftningen i Nagoyaprotokollet till konventionen om biologisk
mångfald.
Talman
Herr landshövding! De överlämnade ärendena kommer att behandlas i sedvanlig ordning.
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Andra behandling
1

Godkännande av ramavtalet om ett partnerskap och samarbete mellan EU och Mongoliet
Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 1/2015-2016
Landskapsregeringens yttrande RP 1/2015-2016-s
Republikens presidents framställning RP 1/2015-2016
Först tillåts allmän diskussion och efter det kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till
förslaget i presidentens framställning eller vägra ge ett sådant bifall.
Diskussion. Ingen diskussion.
Förslaget i presidentens framställning föreläggs lagtinget för bifall. Kan lagtinget enhälligt ge sitt bifall till framställningen? Lagtinget har i andra behandling enhälligt lämnat
sitt bifall till förslaget.
Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i
enda behandling godkänt motiveringen.
Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

Andra behandling
2

Energieffektivitet
Social- och miljöutskottets betänkande SMU 2/2015-2016
Landskapsregeringens lagförslag LF 5/2015-2016
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 energieffektivitet för godkännande för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.
Föreläggs förslaget till landskapslagen om ändring av 1 § landskapslagen om Ålands
energimyndighet 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.

Remiss
3

Konsumentsäkerhet
Landskapsregeringens lagförslag LF 6/2015-2016
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.
Vicelantrådet Camilla Gunell

Herr talman! Bästa lagting, landskapsregeringen överlämnar till lagtinget en
ändring av lagen om konsumentsäkerhet med anledning av att den blankettlag, som idag gäller på Åland, genomgår i riket en förändring med anledning
av Europaparlamentets och rådets direktiv om allmän produktsäkerhet.
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Förändringen föranleds särskilt av det faktum att tillsynsuppgifterna ändrar på rikssidan så att till tillsynsuppgifterna gällande konsumentsäkerhetslagen centraliseras och överförs från kommuner och regionalförvaltningsverket
till TUKES som är den finska förkortningen, Säkerhets- och kemikalieverket.
Skulle inte vi på Åland ändra vår blankettlag i den här riktningen så skulle
dessa tillsynsuppgifter, som idag åligger ÅMHM, med automatik överföras till
landskapsregeringen. Om dessa förvaltningsuppgifter ska skötas i praktiken
så är det bäst att vi ändrar lagen så att de förvaltningsuppgifter som i riket
ankommer på regionförvaltningsverket och kommunerna på Åland att de
uppgifterna nu också sköts av ÅMHM. Det var i huvudsak den förändring
som lagen föranleder.
En annan aspekt är att anmälningsplikten gällande vissa tillsynsuppgifter
slopas. Eftersom landskapsregeringen inte ser något skäl att kvarhålla nuvarande system på Åland så är vi också beredda att följa med i den här förenklingen. Det innebär att säkerheten är alltid verksamhetsutövarens ansvar och
att tillgodo se att olika typer av verksamheter är trygga för konsumenterna.
Det bygger mer på egenkontroll snarare än ÅMHMs direkta inspektioner av
enskilda objekt.
Det här betyder att vissa uppgifter som idag sköts av ÅMHM kommer att
överföras, bl.a. slopande av anmälningsplikten. Det medför också att det blir
en viss minskning av inkomsterna, cirka 6 000 euro, till miljö- och hälsoskyddsmyndigheten.
Landskapsregeringen föreslår med anledning av det här ärendet att man
utvecklar en överenskommelseförordning med riket när det gäller tillsynen av
konsumtionsvaror eftersom det gäller specialkompetenser som inte har betydelse för den åländska självstyrelsen. De uppgifterna kan mycket väl skötas
av statliga myndigheter eftersom behörigheten på det här området är delad
mellan Åland och riket på ett sätt som inte är alldeles enkel att hålla i åtanke.
Tack, herr talman.
Ltl Torsten Sundblom

Talman! Konsekvenserna av ändringarna som ingår i det här lagförslaget är
helt i linje med vad som skrivs i regeringsprogrammet ”en enklare vardag för
företag”.
Om jag förstår saken rätt så fokuserar lagförslaget på övervakning av aktörers egenkontroll, riskhantering och säkerhetsledningssystem samt olika metoder för styrning istället för att vara inriktat på inspektionen av enskilda objekt.
Jag tror att detta är bra för verksamhetsutövarna. Tillsynen ska i regel bli
avgiftsfri medan avgifter kan tas ut för så kallade efterkontroller och det
kommer att förbättra för verksamhetsutövarna. För dem som sköter sig och
har ordning och reda i sin verksamhet så tror jag det här kommer att fungera
som en morot att sköta sig.
Jag köper resonemanget när det gäller behovet av överenskommelseförordning. Resonemanget är helt rätt angående att säkerställa för ÅMHM att de
fortsättningsvis kan få stöd i sitt arbete från rikets expertmyndighet, Säkerhets- och kemikalieverket.
I en liten förvaltning som vi har på Åland så kan man inte alla gånger
bygga upp en expertkännedom och kunskap på alla små områden och därför
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är det bra med en överenskommelseförordning. Det kan vara ett fullgott alternativ.
Vtm Veronica Thörnroos, replik

Talman! Jag stöder i mångt och mycket det som helt Torsten Sundblom
sade.
Min frågeställning är mer av självstyrelsepolitisk karaktär. I framställningen står det att läsa; ”vi överför förvaltningsuppgifterna till Säkerhets- och kemikalieverket”. Det är substantiellt troligen helt korrekt
att göra med tanke på den expertkunskap som finns. Men självstyrelsepolitiskt skulle jag gärna vilja veta hur ni har diskuterat i liberalerna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl John Holmberg, replik

Tack, herr talman! Stort tack till ltl Sundblom och till vicelantrådet Gunell. Det här är exakt ett skolexempel på något som näringslivet har efterfrågat. Man går från en tillsynsplikt och istället satsar mera på en
egenkontroll. Man kan bläddra i tidningarna före valet och titta vad näringslivet efterfrågade och det här var en av många saker, men nu en sak
avbockad.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Diskussionen är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till social- och miljöutskottet omfattas? Förslaget är
omfattat. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.
Remiss
4

Finansiering av landsbygdsnäringar
Landskapsregeringens lagförslag LF 7/2015-2016
Talmannens förslag är att detta ärende remitteras till finans- och näringsutskottet.
Diskussion.
Vicelantrådet Camilla Gunell

Herr talman! Under fjolåret gav landskapsregeringen en lag till lagtinget,
finansiering landsbygdsnäringar, som sedan skickades vidare till lagstiftningskontrollen. Eftersom landskapsregeringen har antagit nya EU-program både
för fiskerisektorn, jordbrukssektorn och även övrigt näringsliv så behövs lagar och lagstöd för utbetalningen av dessa.
När vi gjorde lagen om fiskeripolitiken och verkställande av den så fanns
en någorlunda gemensam problematik, varken ÅD eller HD hade i det sammanhanget någonting att säga om lagens utformning utan den gick igenom
utan bekymmer.
När det sedan kom till finansieringen av landsbygdsnäringar ansåg man att
författningsnivåerna var felaktiga och att framom att fatta närmare beslut om
stödmottagarna och hur stödordningar ska gå till i landskapsregeringens beslut så hävdade man att dessa borde regleras i en förordning.
Nu har landskapsregeringen ändrat i den riktningen som Högsta domstolen har ställt på oss och ändrat i paragraferna så att delegeringsstadgarna är
sådana att det görs på rätt nivå.
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Vi tycker dock att det finns en ganska stark jämförelse när det gäller hur
man har det på rikssidan och hur lagarna där och bemyndigande är uppbyggda. Vi är lite fundersamma kring om det här är nödvändigt, men vi respekterar naturligtvis de här ställningstagandena som har kommit.
Det som var lite problematiskt i den första lagstiftningen var att det stadgades kanske lite för mycket detaljer kring stödmottagarna inklusive åldersgränser och annat, vilket man ansåg att kunde vara oförenligt med grundlagen.
Nu gör vi ett andra försök och skickar över detta till lagtinget för behandling. Det som nu har förändrats i framställningen är att istället för att riskera
stödmottagarna så har vi tagit bort de paragraferna kring hur stödmottagaren
ska se ut. Vi hänvisar istället helt hållet till den EU-förordning där detta i detalj regleras. Vi menar då att det inte kan bli någon felaktighet.
Med de orden föreslår landskapsregeringen att lagtinget behandlar det här
ärendet i vederbörlig ordning. Tack.
Ltl Axel Jonsson

Herr talman! Med tanke på det som vicelantrådet nyss presenterade och reflekterade kring, de delegeringsfullmakter som det här lagförslaget föll på, så
kunde jag ana en viss skepsis och tveksamhet kring de slutsatser som man
har dragit i lagstiftningskontrollen.
Det vore förtjänstfullt om självstyrelsepolitiska nämnden kunde studera
frågan, åtminstone har jag dragit den slutsatsen när jag har tittat på de här
skrivningarna. Det vore intressant att höra lag- och kulturutskottets åsikt i
frågan, om man har för avsikt att höra nämnden eller om det finns ett behov
av att föreslå det här i salen? Hur ser lag- och kulturutskottet på den här frågan? Tack, herr talman.
Talmannen
Talmannens förslag var till finans- och näringsutskottet.
Ltl Axel Jonsson

Ursäkta, får jag ställa om frågan så att jag riktar mig till finans- och näringsutskottet?
Hur ser finans- och näringsutskottet på möjligheterna att begära yttrande
av självstyrelsepolitiska nämnden? Är det någonting som man tänker göra?
Hur ser medlemmarna i finans- och näringsutskottet på den saken?
Ltl Tage Silander, replik

Herr talman! Vi i finans- och näringsutskottet kommer att börja behandla det här ärendet imorgon klockan nio. Jag kommer att ta mig den
här frågan till dess.
Ltl Axel Jonsson, replik

Det låter betryggande. Jag hoppas att man djupdyker och noga överväger möjligheten att begära ett yttrande från självstyrelsepolitiska nämnden. Vi har i många sammanhang fått diskutera den här frågan tidigare,
både i finans- och näringsutskottet och i lag- och kulturutskottet. Det är
viktigt vi följer med, att vi är uppdaterade och har kunskaper så att vi
framöver slipper skicka den typen av frågor fram och tillbaka inom lagstiftningskontrollen.

591

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.
Enda behandling
5

Förslag till femte tilläggsbudget för år 2015
Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 5/2015-2016
Landskapsregeringens budgetförslag BF 2/2015-2016
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Ltl Tage Silander

Herr talman! Finans- och näringsutskottet har behandlat landskapsregeringens förslag till femte tilläggsbudget för år 2015, och har som en följd av denna
behandling formulerat det betänkande jag nu i korthet kommer att redogöra
för.
Först en kort reflektion. Budgeten är till sin karaktär ett styrinstrument för
verksamheterna, och är därför framåtinriktande. En förändring av budgeten
som görs efter att det år som budgeten gäller för har tagit slut, kan verka senkommen.
Det här förfarandet är försvarbart om anslagen i detta sena skede inte förändras, utan att det istället finns andra orsaker till att göra ändringar i budgeten.
Tilläggsbudgeten avser i första hand ändringar av så kallad teknisk natur,
som sammanhänger med förändrad budgetstruktur och nya budgeteringsprinciper.
Några av de avsedda förändringarna har i övergångsskedet förbisetts. Vissa
anslag för investeringar har fortsättningsvis funnits med bland driftsanslagen. Detta korrigeras nu vilket gör att driftsanslagen minskar i någon mån
medan investeringsanslagen på motsvarande sätt ökar.
Herr talman! Landskapsregeringen aviserade i det fjärde tillägget till budgeten för år 2015 högre kostnader för upphandlingen av sjötrafiken till följd
av förseningar i driftsprivatiseringarna. Anslaget förefaller ändå vara tillräckligt. Detta till följd av att oljepriset har varit lägre än budgeterat.
I utskottet ansågs det vara viktigt att informera om den inbesparing som
har gjorts till följd av lägre oljepris. Även om det inte handlar om en aktiv inbesparingsåtgärd, utan istället om ren tur, ska jag ge några siffror för att belysa vad det handlar om.
För år 2015 budgeterades 4,4 miljoner euro i bunkerkostnader utgående
från en förbrukning på 6,9 miljoner liter brännolja och ett medelpris på 0,64
euro per liter. Medelpriset för året torde uppgå till cirka 0,45 euro per liter,
vilket är ungefär 30 procent lägre än budgeterat. Med dessa siffror som grund
kommer man att ha använt 3,1 miljoner euro för bunker, vilket är ungefär 1,3
miljoner lägre än den budgeterade kostnaden, vilket också anges i betänkandet. Som en parentes kan tilläggs att man i budgeten för 2016 räknar med ett
medelpris på 0,50 euro per liter.
Herr talman! Utskottet har ägnat mest tid och fördjupning gällande det
budgeterade lånet till Ålands Utvecklings Ab för genomförande av finansie-
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ringsinstrumentet offentligt riskkapital inom Ålands strukturfondsprogram
”Entreprenörskap och kompetens 2014-2020”. Det upptagna anslaget uppgår
till drygt tre miljoner euro och finansieras till hälften av Europeiska regionala
utvecklingsfonden.
Det här förfarandet innebär en överföring av uppgifter från landskapets
egna interna stödverksamhet till Ålands Utvecklings Ab, som i enlighet med
det avtal som har upprättats mellan parterna lånar de avsedda medlen för att
med finansieringsinstrumentet Offentligt riskkapital, och i enlighet med
överenskommen investeringsstrategi, ge stöd där målet är att sex företag ska
ha fått stöd genom finansieringsinstrumentet år 2018 och 20 företag år 2023,
med investeringsbelopp om 100 000-150 000 euro, och endast undantagsvis
över 200 000 euro.
För dessa insatser får Ålands Utvecklings Ab ett visst överenskommet arvode.
Lånet samt räntor, vinster och övriga inkomster som härleds till lånet
minskat med förvaltningsarvoden och eventuella avskrivningar ska återbetalas i sin helhet till Ålands landskapsregering senast 31.12.2027.
Landskapets uppföljningsmöjligheter har reglerats i avtalet.
I utskottet betonades, såsom framgår av betänkandet vikten, av att landskapsregeringen tar en aktiv roll i ägarstyrningen av landskapets bolag samt
underlydande myndigheter.
Herr talman! I förslaget till femte tilläggsbudget för år 2015 har det för år
2015, i och med detta tillägg, budgeterats ett totalanslag om 372 880 000
euro. Beloppet framgår inte av den i förslaget ingående resultaträkningen,
som, enligt utskottets mening, bör omformas eller kompletteras i fortsättningen för att tydliggöra var beloppet kommer ifrån.
Slutligen, herr talman, föreslår utskottet att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till femte tillägg till budgeten för år 2015, samt att lagtinget
beslutar att femte tillägget till budgeten för år 2015 ska tillämpas omedelbart
i den lydelse den har i lagtingets beslut. Tack, herr talman.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, talman! Utskottsordförande redogjorde för bunkerpriserna som i
många år har varit mycket debatterade både i massmedia och kanske
här i salen också. Jag är fundersam när det gäller summan på 1,3 miljoner som var under det som var budgeterat. Har utskottsordförande något mer att säga om hur de pengarna används och vart de har tagit
vägen? Eller ska vi vänta på bokslutet och vänta något överskott istället?
Ltl Tage Silander, replik

Tack, herr talman! Jag har ännu ingen uppfattning om hur resultatet för
2015 kommer att te sig, även om jag har fått vissa indikationer. Om det
blir ett överskott eller ett underskott tack vare just dessa 1,3 miljoner det
har jag ingen uppfattning om överhuvudtaget.
I framställningen sägs att man har finansierat privatiseringen, som
drog lite längre ut på tiden än vad som var tänkt, med just en del av de
här pengarna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.

593

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik

Tack, herr talman! Tack finansutskottets ordförande för presentationen
av betänkandet. Jag tycker att det är bra att utskottet intresserar sig för
lånet till Ålands Utvecklings Ab och hur pengarna kommer att användas.
Det här är inte bara landskapsregeringens politik att man använder sig i
mindre grad av direkta bidrag och mer övergår till den typen av stödinstrument i form av lån och garantier.
När det gäller den här meningen med ägarstyrning så skulle jag gärna
vilja att utskottsordförande lite utvecklar. Vad avser utskott med det, utöver det som är fullt naturligt för landskapet att bedriva, ägarstyrning av
sina bolag?
Ltl Tage Silander, replik

Tack, herr talman! Exakt vad som är fullt naturligt för landskapsregeringen känner jag inte riktigt till. Syftet har varit, när vi överhuvudtaget
har diskuterat landskapets olika bolag och myndigheter, att man bör
vara väldigt tydlig i ägarstyrningen. Den här frågan kom speciellt upp nu
när vi diskuterade Ålands Utvecklings Ab, om man avhändar sig möjligheten att själv styra bidrag, eller i det här fallet långivningen, eller på
annat sätt kapitaltillförsel till ett antal bolag och istället lägger det på en
annan juridisk person. Då är det av största vikt att ägarstyrningen fungerar.
Vicelantrådet Camilla Gunell, replik

Det ska naturligtvis fungera. Ägarstyrningsdokumentet, som är taget,
ligger ju förstås till grund för det här.
Viktigt att poängtera är att i och med att det här instrumentet kommer att användas av Ålands Utvecklings Ab så ger man också mandat till
bolaget att efter omdöme och lönsamhetskalkyler granska de nya företag
som ämnar starta. Vi ska ha också ha tilltro till den kompetensen som
där finns och att de använder instrumenten så konstruktivt och långsiktigt som det bara går. Min erfarenhet hittills är att man har följt reglerna
med stor respekt och haft gott omdöme med de medel som de har haft
till sitt förfogande.
Ltl Tage Silander, replik

Tack, herr talman! Jag är övertygad om att ambitionerna är mycket
goda. Jag tror att styrelsen för Ålands Utvecklings Ab jobbar riktigt bra
med de här stödfrågorna utgående ifrån vad man har kommit överens
om i avtal med landskapsregeringen. Jag har ingen anledning att betvivla att så inte skulle ske.
Jag anser däremot fortfarande att det är viktigt att man håller en bra
dialog med Ålands Utvecklings Ab så att man kan följa hur verksamheten som man har planerat egentligen kommer att utfalla. Man har också
satt med i villkoren till det här avtalet att det finns naturliga uppföljningsmöjligheter, skulle man inte ha det med i villkoren så skulle det
vara svårare att komma in i ett enskilt juridiskt bolag och begära dylika
uppgifter.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
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Vtm Veronica Thörnroos

Talman! Bästa ledamöter, jag vill inledningsvis tacka för ett fint och gott
samarbete i finans- och näringsutskottet. Det är oerhört intressant att sitta
med där. Tidvis tror jag att vi kanske till och med glömmer vem som sitter i
opposition och vem som sitter i regeringen. Vi har Ålands bästa för ögonen
och det känns väldigt stimulerande att få ta del av det arbetet.
Jag ska kort inledningsvis bara diskutera lite kring bunkerfrågan. Jag har
lite samma frågeställning som ltl Torsten Sundblom ställde i ett tidigare anförande här. Bunkerkostnaderna och vart pengarna tagit vägen brukar ju vara
en intressant frågeställning. Det var mycket bekymmersamt och djupa veck
under den tid då bränslekostnaderna steg och man tvingades begära tilläggsanslag och man tvingades också att skära ganska grovt i turlistorna.
Jag hoppas att vi vid ett annat tillfälle ska få vetskap om var dessa 1,3 miljoner, som nu inte har behövts användas till bunker, var dessa pengar sedermera finns. Det blir en senare frågeställning.
Jag vill också ta upp Ålands Utvecklings Ab och lånet för genomförandet av
finansieringsinstrument offentligt riskkapital. Intressant!
Tidigare har systemet, som ni säkert känner till alla, varit sådant att bidrag
har beviljats på näringsavdelningen. Tjänstemännen på näringsavdelningen
har haft möjlighet att rådfråga och diskutera med ansvarig minister. Över ett
visst belopp har också besluten tagits av enskild minister, ibland efter en diskussion med den samlade landskapsregeringen för att vara säker på att medlen verkligen maximeras till nytta.
Med det här nya systemet så överförs det här arbetet från näringsavdelningen till en extern aktör, i det här fallet Ålands Utvecklings Ab. Det är väl
inget fel i det, det är ju så som regelverket ser ut från EU:s sida.
Jag har däremot ett litet frågetecken kring hur kommunikationen kommer
att ske mellan den politiska landskapsregeringen och Ålands Utvecklings Ab.
Orsaken till mina tankegångar är att Ålands Utvecklings Ab är ett aktiebolag
som lyder under aktiebolagslagen. Styrelsens främsta uppgift är att främja
bolagets intressen, det är inte att främja ägarens intressen. Här finns tillfällen
när det kan uppstå en intressekonflikt. Vi har tidigare haft flera sådana intressekonflikter i våra landskapsägda bolag. Situationen torde därmed inte
vara ny. Det finns ingen lagstiftning i dagsläget som ger möjlighet till insyn i
ett aktiebolag liknande de system som finns på svenska sidan. Det här betyder i klartext att lagtinget idag ger en fullmakt in blanco till landskapsregeringen, det är väl i och för sig ingenting ovanligt, och landskapsregeringen ger
den fullmakten sedan vidare utan att lagtinget har möjlighet att ta del av och
följa med vad som egentligen händer med de pengar som Ålands Utvecklings
Ab tar vidare.
Det avtal som reglerar arbetet mellan å ena sidan landskapsregeringen å
andra sidan Ålands Utvecklings Ab ger full insyn för regeringen i transaktionerna mellan landskapsregeringen och Ålands Utvecklings Ab, men det ger de
facto ingen extra insyn för ägarna i transaktionen vidare sedan från Ålands
Utvecklings Ab till x antal företag där man väljer att sätta pengarna.
Det är möjligt att det här är korrekt, att det är den här vägen vi ska gå. Men
jag känner nog att lagtinget lite tappar insynen i vart pengarna tar vägen, åtminstone skiljer det sig väsentligt från hur det tidigare har varit.
I de landskapsregeringar där jag har suttit med, två stycken, dels under
lantrådet Viveka Erikssons ledning och dels under nuvarande vicelantråd
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Camilla Gunells ledning så fördes det ofta diskussioner av regionalpolitisk karaktär. Vad är viktigt för den här regionen? Vad kan vara viktigt för Mariehamn just nu? Hur kan vi från landskapsregeringen vara med och försöka
bana vägen i den utsträckning vi kan utan att det blir en orättvis behandling
mot någon annan och så vidare? Jag är osäker på hur det här kommer att avspegla sig vidare.
Vi kan ta ett fiktivt exempel, helt taget ur fantasin. Det kommer in två ansökningar till Ålands Utvecklings Ab där man vill starta upp ett bageri. Man
vill starta ett bageri på Sottunga och man vill starta ett bageri i Godby. Ansökningarna är nästan identiska. Tittar man rent företagsmässigt på dem så
torde sannolikheten redan här och nu vara att det bageri som man startar i
Godby har bättre och större förutsättningar till en god affär. Medan bageriet
på Sottunga troligen har sämre förutsättningar att kunna utvecklas som affärsföretag, men det kan ge andra spinoffeffekter i samhället som är minst
lika värdefulla för samhället som helhet. Jag tror inte att de här aspekterna
kommer att beaktas i arbetet i Ålands Utvecklings Ab, såvida det inte är reglerat i avtalet och det har jag inte kunnat se i det som vi i finans- och näringsutskottet har tagit del av.
Nå, jag ska inte vara pessimist, jag är bara lite försiktig. Det ska bli intressant att via finans- och näringsutskottet följa de här projekten vidare. Jag
hoppas också att landskapsregeringen i egenskap av regering försöker informera hela lagtinget, inklusive oppositionen, hur projekten framåtskrider.
Tack.
Vicelantrådet Camilla Gunell, replik

Tack, herr talman! Jag blev nog lite förvånad över ltl Thörnroos funderingar och invändningar om detta.
För det första är det här ett finansieringsinstrument som vi har varit
eniga om att införa. Efter upphandling har vi fattat beslut om att de här
pengarna ska handhas och förädlas av Ålands Utvecklings Ab som redan
har den uttryckliga uppgiften att stöda bolag att komma igång och få en
bra start. Sedan när de är på fötter så gör man exit ur bolagen och låter
dem gå på egna ben. Man hjälper till i startfasen.
Det här är ingenting som idag överförs och är någonting nytt. Det är
ett helt nytt instrument som från början hamnar i händerna på Ålands
Utvecklings Ab. Ålands Utvecklings Ab är landskapets eget bolag som
landskapet äger.
Jag ser nog att det finns alla möjligheter att följa upp det här arbetet
mycket väl. I dagsläget tar ju inte heller lagtinget ställning till direkta företagsstöd, det gör landskapsregeringen.
Vtm Veronica Thörnroos, replik

Tack, talman! Jag fortsätter lite på det resonemang som vicelantrådet nu
för. I dagsläget är det så att om lagtinget inte är nöjd med det arbetet
som en minister gör så kan lagtinget säga åt ministern; ”vi har inte ditt
förtroende längre” vilket får följder för ministern och för regeringen.
Men den möjligheten finns inte, i det här aktuella fallet nu så kommer
ministern/vicelantrådet Camilla Gunell att vara ansvarig för näringsavdelningen. Indirekt om ägarstyrningen är från näringsavdelningen så
borde också vicelantrådet vara ansvarig för transaktionerna och det som
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händer på Ålands Utvecklings Ab. Men det är de facto i princip omöjligt,
därför att Ålands Utvecklings Ab lyder under aktiebolagslagen.
Vicelantrådet Camilla Gunell, replik

Jag känner mig helt lugn att det fungerar på det här sättet. Vi har varit
eniga om i åratal att det ska fungera så här.
Vi har en styrelse och en organisation som ska ta ställning till olika
bolags möjligheter att bli lönsamma och framgångsrika företag på basen
av kalkyler och hur företagen är beskaffade.
Jag vill också bemöta regionalpolitiken. Det är fullt möjligt för Ålands
Utvecklings Ab att gå in både i ett bageri i Sottunga och i Godby om man
bedömer att företagen har bärkraft, kan bli företag som växer och sedan
kan stå på egna ben. Det finns ingenting som hindrar det. Bedömningen
görs efter lönsamhet och kvalitet i projekten.
Vtm Veronica Thörnroos, replik

Tack, talman! Jag vill inte att vicelantrådet ska missförstå mig här. Jag
har full tillförsikt vad gäller Ålands Utvecklings Ab:s affärsstrategiska
möjligheter att arbeta sig vidare.
Jag funderade närmast kring att vi ger en fullmakt in blanco till ett
externt företag, aktiebolag, visserligen råkar nu landskapsregeringen
vara ensam ägare till bolaget, men i alla fall. Det är närmast där som jag
har mina funderingar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Tage Silander, replik

Tack, herr talman! Det var precis det där jag tänkte ta fasta på. Vtm
Thörnroos sade att det är stor skillnad på den juridiska personen som
ska leva sitt eget liv, göra det bästa för bolaget och att detta kan vara något helt annat än ägarnas intressen. Det fallet gäller ju när man har
många ägare.
I det här fallet så är det exakt samma sak och det kan man sköta med
tydliga ägardirektiv. Bolaget ska jobba i enlighet med de ägardirektiv
som har fastställts. Anledningen till att det ibland kan vara diskrepans
är ju när det finns olika ägare, då kan man inte börja fara iväg åt ett håll
och kanske därmed misskreditera några andra ägare. Men här råkar det
vara ett likhetstecken emellan.
Vtm Veronica Thörnroos, replik

Tack, talman! Jag vill inte på något vis yppa de diskussioner som har förekommit i finans- och näringsutskottet. Det finns en tanke bakom, det
samlade utskottet har skrivit; ”landskapsregeringen behöver ta en aktivare roll i ägarstyrning av landskapets bolag samt underlydande
myndigheter.”
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl John Holmberg

Herr talman! Kära ledamöter, denna tilläggsbudget är som sagts av mest teknisk natur. Däremot finns ett moment som kan vara början till ökad export
och fler arbetsplatser på Åland. Det gäller lånet till Ålands Utvecklings Ab,
drygt 3 miljoner som nu kommer att finnas tillgängliga som riskkapital för
nya och växande företag.
På Åland och som i de flesta regioner och länder är det kvinnliga företagandet lägre än männens. Det betyder, utan någon större överdrift, att tillväxtpotentialen är hög om det kvinnliga företagandet ökar. Kvinnors kraftiga
underrepresentation kan lugnt betraktas som en samhällsekonomisk förlust,
eftersom det innebär att affärsidéer och viljan att driva något eget inte omsätts i nya växande företag.
Jobbskapande, tillväxt, utveckling och innovationer uteblir när företagandet inte tar fart. Bristen på allt detta skapar istället en dyrare offentlig sektor.
Tillväxtverket i Sverige konstaterar att manligt företagandet växer från de
sektorer som generellt sett sysselsätter flest män. Kvinnligt företagande från
kvinnodominerande branscher är lägre, då möjligheterna att skapa företag
inom dessa branscher är sämre.
I Sverige bidrog RUT avdraget till en rejäl ökning av kvinnliga företag. Det
är intressant att många av dessa nya företag kom fram inom branscher med
hög andel kvinnlig sysselsättning såsom vård, omsorg och offentlig sektor.
ÅSUB tog för cirka 8 år sedan fram en studie över kvinnligt företagande.
Den visade att åländska arbetsmarknaden är, liksom arbetsmarknaden i våra
närregioner, relativt könssegregerad. Männen startar företag inom primärnäringarna; byggverksamhet, transportsektorn och industri, men även inom
handel och företagstjänster. Kvinnorna å andra sidan dominerar företagandet
inom personliga tjänster samt utbildnings-, hälso- och sjukvårdstjänster, men
det finns även relativt många kvinnoföretag inom handeln och primärnäringarna.
Ålands Utvecklings Ab:s riskkapital på 3 miljoner tillsammans med Ålands
Näringslivs etableringsservice, utmanarrätter inom offentligt finansierade
tjänster och ett stort behov av nya tjänsteföretag inom speciellt turismen som
är en stor exportbransch, ger spännande möjligheter till ökat företagande.
Förhoppningsvis ett ökat kvinnligt sådant. Tack, herr talman.
Ltl Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Det var ett intressant anförande som ltl John Holmberg höll.
Jag håller med honom fullständigt. Det skulle finnas potential att starta
företag inom mer traditionella kvinnoyrken såsom vård och omsorg. Vi
vet också att det förekommer en debatt om att det är relativt fult att förtjäna pengar inom de tjänsteföretagen. Man ska inte tjäna pengar på att
arbeta privat inom vård och omsorg. Det finns en dubbelbottnad diskussion som jag hoppas att vi ska kunna föra vidare. Man ska istället se
potentialen och möjligheterna för kvinnor att starta företag inom just de
sektorerna.
Ltl John Holmberg, replik

Herr talman! Jag håller fullständigt med ltl Lindholm, jag hoppas också
det.
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Talmannen
Diskussionen är avslutad. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. Först föreläggs betänkandets klämmar och efter det motiveringen. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Föreläggs betänkandets första kläm för godkännande. Klämmen är godkänd.
Föreläggs betänkandets andra kläm för godkännande. Klämmen är godkänd.
Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd.
Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.
Plenum slutar
Nästa plenum hålls 07.03.2016 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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