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Republikens presidents framställning RP 5/2015-2016 
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10 Landskapsregeringens redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § 
arbetsordningen för Ålands lagting 
Landskapsregeringens redogörelse RS 2/2015-2016 

11 Landskapsregeringens externpolitik 
Landskapsregeringens meddelande M 2/2015-2016 

Plenum slutar ................................................................................................................................................................... 2 

 

Plenum börjar 

Närvaroregistrering. 30 ledamöter närvarande. 

För kännedom 

1 Godkännande av den internationella konventionen om hantering av fartygs barlastvat-

ten 

Republikens presidents framställning RP 2/2015-2016 

2 Godkännande av Nagoyaprotokollet om genetiska resurser till konventionen om bio-

logisk mångfald 

Republikens presidents framställning RP 3/2015-2016 

3 Godkännande av överenskommelsen med Ryssland om direkt internationell järnvägs-

trafik  

Republikens presidents framställning RP 6/2015-2016 

Enligt lagtingsordningen 31 § 2 mom. ska talmannen utan dröjsmål sända en begäran 

från presidenten om lagtingets bifall till ikraftträdande av en internationell förpliktelse 
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till landskapsregeringen för ett yttrande som bör föreligga när ärendet remitteras till ett 

utskott. Talmannen har beslutat sända ärendena till landskapsregeringen för yttranden 

varför ärendena upptas för remiss vid senare plenum. 

4 Godkännande av en överenskommelse med Ryssland om internationell vägtrafik 

Landskapsregeringens yttrande RP 4/2015-2016-s 
Republikens presidents framställning RP 4/2015-2016 

5 Godkännande av ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, 

Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning 

Landskapsregeringens yttrande RP 5/2015-2016-s 
Republikens presidents framställning RP 5/2015-2016 

Talmannen har beslutat sända även dessa ärenden till landskapsregeringen för yttran-

den och landskapsregeringen har inkommit med yttranden. Ärendena upptas därför för 

remiss vid plenum 09.03.2016. 

6 Finansiering av landsbygdsnäringar 

Finans- och näringsutskottets betänkande nr 6/2015-2016 
Landskapsregeringens lagförslag LF 7/2015-2016 

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 09.03.2016. 

7 Konsumentsäkerhet 

Social- och miljöutskottets betänkande nr 3/2015-2016 
Landskapsregeringens lagförslag LF 6/2015-2016 

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 09.03.2016. 

8 Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2015 

Landskapsrevisionens berättelse RB 1/2015-2016. 

I enlighet med 7 § landskapslagen om Landskapsrevisionen har Landskapsrevisionen 

den 18 februari 2016 överlämnat en berättelse med resultaten från effektivitetsrevision-

en till lagtinget. Enligt samma lags 8 § ska landskapsregeringen, inom tre månader från 

det att Landskapsrevisionens berättelse har delgivits landskapsregeringen, meddela lag-

tinget vilka åtgärder den vidtagit eller avser att vidta med anledning av Landskapsrevis-

ionens iakttagelser. 

Ärendet kommer att behandlas tillsammans med landskapsregeringens meddelande. 

Lagtinget tar då ställning till om berättelsen och meddelandet ska remitteras till finans- 

och näringsutskottet. 

9 Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1–31.12.2015 

Nordiska rådets berättelse NRB 1/2015-2016 

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 23.03.2016. 

10 Landskapsregeringens redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § ar-

betsordningen för Ålands lagting 

Landskapsregeringens redogörelse RS 2/2015-2016 

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 21.03.2016. 

11 Landskapsregeringens externpolitik 

Landskapsregeringens meddelande M 2/2015-2016 

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 23.03.2016 då en gemensam diskussion 

tillåts för detta ärende samt ärende nr 9 på dagens lista. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls 09.03.2016 klockan 13.00. Plenum är avslutat. 
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Remiss ........................................................................................................................................................................... 10 
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Sverige om tillträde till högre utbildning 
Landskapsregeringens yttrande RP 5/2015-2016-s/LKU 
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För kännedom ................................................................................................................................................................ 14 
5 Vicetalman Veronica Thörnroos anhållan om befrielse från uppdrag som medlem i utskott 

Talmanskonferensens framställning TMK 3/2015-2016 

Plenum slutar ................................................................................................................................................................. 14 

 

Plenum börjar 

Närvaroregistrering. 27 ledamöter närvarande. 

Lagtingsledamöterna Gun-Mari Lindholm och Mikael Staffas har anmält frånvaro från 

dagens plenum på grund av privata angelägenheter. 

Lagtingsledamoten Igge Holmberg anmäler frånvaro från dagens plenum på grund av 

sjukdom. Antecknas. 

Första behandling  

1 Finansiering av landsbygdsnäringar 

Finans- och näringsutskottets betänkande nr 6/2015-2016 
Landskapsregeringens lagförslag LF 7/2015-2016 

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betän-

kandet.  

Diskussion. 

Ltl Tage Silander 

Herr talman! Finans- och näringsutskottet har behandlat landskapsregering-

ens lagförslag nr 7/2015-2016 gällande Finansiering av landsbygdsnäringar, 

och har som en följd av denna behandling formulerat det betänkande jag nu i 

korthet kommer att redogöra för. 

Lagtinget godkände den 16 september 2015 landskapslagen om finansie-

ring av landsbygdsnäringar. Den 8 januari 2016 meddelade Republikens pre-
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sident att vissa paragrafer i den avsedda lagen inte kan godkännas då de ut-

gör behörighetsöverskridningar. 

Landskapsregeringen har i sitt lagförslag gjort nödvändiga ändringar, vil-

ket innebär att paragraferna 2 och 4 upphävs, att paragraf 8 förnyas helt, att 

första och fjärde momentet i paragraf 9 ändras, att paragraf 10 ändras samt 

att paragraf 12 får en ny punkt 3 i fjärde momentet och ett nytt femte mo-

ment. 

Utskottet har gjort vissa smärre justeringar i lagförslagets ingress, samt 

gjort vissa omformuleringar i paragraf 8 gällande Sänkning av stödbelopp 

och i fjärde momentet i paragraf 9 gällande Återbetalning. Enligt utskottets 

mening förtydligar dessa ändringar lagstiftarens avsikter. Ändringarna har 

genomförts i samarbete med landskapsregeringen. 

I samband med utskottets behandling av lagförslaget fördes av förekom-

men anledning en diskussion om behörighetsproblematiken i allmänhet, men 

framför allt om nödvändigheten av kvalitetssäkring av lagarna. 

I sjunde paragrafen i landskapslagen om lagberedningen anges att en lag-

granskningsnämnd anknuten till lagberedningen ska tillsättas för den lagtek-

niska och språkliga granskningen av lag- och andra författningsförslag. Ef-

tersom lagen så säger bör alltså denna laggranskningsnämnd tillsättas. 

Om landskapsregeringen inte anser detta vara ändamålsenligt bör ”Land-

skapslagen om lagberedningen” enligt utskottets mening ändras till denna 

del. Oavsett hur landskapsregeringen väljer att göra med laggransknings-

nämnden bör de lagförslag som kommer till lagtinget kvalitetssäkras på 

lämpligt sätt. 

Herr talman! Med detta sagt önskar finans- och näringsutskottet lämna sitt 

betänkande inför ärendets fortsatta behandling i lagtinget. Tack. 

Vtm Veronica Thörnroos 

Talman! Bästa ledamöter, politikområdet finansiering av landsbruksnäringar 

är ju delvis ett delat politikområde mellan riket och Åland. Det gör att det 

måste finnas följd i färg i det arbete som görs både från landskapsregeringens 

sida och från rikshåll.  

Jag har själv i egenskap av tidigare minister i landskapsregeringar arbetat 

med lagförlag delvis med egen behörighet men även med nära koppling till 

rikssidan. Jag vet att det många gånger är svårt. Jag vet också att landskapets 

tjänstemän vinnlägger sig om att göra ett så gott arbete som möjligt.  

I mitt anförande vill jag ta fasta på det som även finans- och näringsutskot-

tets ordförande lyfte fram, dvs. en kvalitetssäkring av lagar. Jag vill vara tyd-

lig med att det jag säger här och nu inte är riktat mot någon enskild lagbere-

dare eller lagberedningsenheten. Jag anser att det är den politiska landskaps-

regeringen som ska se till att lag och ordning följs, speciellt när det gäller det 

interna arbetet. Att inte tillsätta en laggranskningsnämnd eller på annat sätt 

agera så att de lagframställningar som kommer till Ålands lagting inte upp-

fyller de kvalitetskrav som är lämpliga att ställa är nonchalans gentemot 

självstyrelsen.  

Vi talar här i lagtinget om och har ett arbete kring en utvecklad självsty-

relse. Vi har en Ålandskommitté som arbetar med det nya självstyrelselagssy-

stemet på ett förträffligt sätt. Men också här i det arbetet och i det framtida 

arbetet är det oerhört viktigt att de lagframställningar som kommer till 

Ålands lagting uppfyller den kvalitet som man kan begära.  
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Jag uppmanar därför landskapsregeringen, på samma vis som finans- och 

näringsutskottets ordförande gjorde, att beakta lagtingets synpunkter i den 

här processen och återkomma till lagtinget med ett förslag om hur ni avser att 

hantera detta. Tack. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Bästa ltl Thörnroos, samtidigt som ledamoten påminner om att hon all-

deles för en kort tid sedan själv satt i landskapsregeringen, och vet hur 

komplicerat det var vissa gånger med sådana lagar som dåvarande mi-

nistern själv förde fram till lagtinget och hur svårt det var att få tid och 

tillräcklig resurs på vår lilla lagberedning att säkra kvaliteten, så tror jag 

att hon också är välmedveten om den här problematiken. Laggransk-

ningsnämnd finns i lagen, den har inte varit tillsatt på många, många år 

av den anledningen att lagberedningen tycker att det är ytterligare ett 

hinder som fördröjer lagberedningsarbetet. Istället för denna nämnd 

har man en laggranskningspool där man kan ta in olika sakkunniga för 

att granska lagar och det görs i den utsträckning som tiden, möjlighet-

erna och resurserna tillåter. Just nu är lagberedningen mycket an-

strängd just nu.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Utan att bli alltför historiskt fokuserad så vågar jag säga att jag alltid har 

arbetat för att det ska finnas tillräckliga lagberedningsresurser. Det 

finns egentligen inga ursäkter för det. Om vi inte har råd att ha lagbe-

redningskapacitet på plats så kan man ifrågasätta vad vi i så fall annars 

har råd med.  

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Naturligtvis är det så. Det är ingen här som har motsatt sig det. Tvär-

tom, ltl Thörnroos vet att vi ytterligare har stärkt lagberedningen med 

flera ordinarie tjänster för att kunna få in kunniga människor som skri-

ver lagar åt oss eftersom behovet av lagstiftning är monumentalt. Beho-

vet ökar år för år, särskilt till följd av olika EU-direktiv. Just nu är två 

lagberedare upptagna med självstyrelselagsrevisionen vilket är en på-

gående process som inom ett par år ändå kommer till sin ända. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Jag vet att man ska vara försiktig med att jämföra hur 

olika landskapsregeringar arbetar och vilka fokusområden man har. Jag 

vill vara tydlig med att under den tid som jag var minister i dåvarande 

lantrådet Viveka Erikssons landskapsregering så var fokusområdet på 

lagberedningen och lagberedningsresurserna högre, vad jag bedömer, 

än vad det kanske har varit de senaste åren.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Lantrådet Katrin Sjögren 

Talman! Finans- och näringsutskottets betänkande är klart och tydligt. Jag 

delar uppfattningen att själva lagberedningen är det fundamentala, det är 

kärnan i självstyrelsen.  

I lagtinget har det funnits ett totalt stöd för lagberedning och lagbered-

ningsresurser genom åren. Trots att vi har haft ekonomiska svårigheter så har 

alla lagtingsgrupper klart och tydligt ansett att lagberedningen ska priorite-

ras. När man följer diskussionerna genom mandatperioderna så har det fak-

tiskt varit svårt att rekrytera. Vi har inte riktigt konkurrenskraftiga löner. En 

jurist har ett stort och öppet fält där man i princip kan välja vad man vill 

syssla med. Jag delar också uppfattningen om att vara lagberedare på Åland 

inom självstyrelsen borde vara ett av de bästa toppjobb man kan få i det 

åländska samhället.  

Lika viktigt som det är med en revision av självstyrelselagen så är också det 

faktum att vi för en sådan politik att man attraheras av att jobba inom land-

skapsförvaltningen.  

Som sagt, förra landskapsregeringen bäddade för utökade resurser på lag-

beredningen, man har gjort en nyrekrytering och här och nu är man på gång 

med ytterligare en rekrytering. Det ser lite ljusare ut.  

När det gäller kvaliteten på lagstiftningen så kan man konstatera, och det 

hörde jag när jag diskuterade med mina liberala lagtingsledamöter, att också 

riksdagen hade problem med kvalitetssäkringen på lagstiftningen. Samhället 

går i rasande takt. Precis som vicelantrådet sade så ska det implementeras 

EU-direktiv. Vi har dessutom nationell lagstiftning, delad behörighet som vi 

ska förhålla oss till och vi har också egen lagstiftning. Jag garanterar att lag-

beredningen är prioriterad och vi ska göra vårt yttersta. Vi ska se vad som är 

bäst; laggranskningsnämnd eller laggranskningspool.   

Det finns ytterligare saker som man kan göra. Det första är personalpoliti-

ken, se till att det är ett attraktivt jobb, se till att rekrytera. Det andra är det 

som landskapsregeringen också har skrivit i sitt regeringsprogram; att i ett 

tidigare skede involvera grupper i lagstiftningsarbetet, att man har referens-

grupper. Ska man ta fram trafiklagstiftning så kan man med fördel ha arbets-

grupper, alltifrån näringsidkare till trafikskolelärare, innan man har ett fär-

digt lagförslag på bordet.  

Detta var lite grann hur vi vill försöka jobba med den här frågan. Finans- 

och näringsutskottets betänkande är glasklart. Vi ska absolut göra vårt yt-

tersta. Vi återkommer i frågan.    

Ltl Axel Jonsson, replik  

Tack, herr talman! Det är bra att den här debatten förs. Kopplingen till 

ärendet är tydlig med tanke på att det här är frågor som vi ständigt tam-

pas med i lagtinget, att se till att vi håller en hög kvalitet på vår lagstift-

ning. 

En ingrediens som vi ofta glömmer bort när det gäller att få lagbered-

ningen att fungera är att det finns en tydlig politisk beställning. Vi behö-

ver också se till vårt eget arbete och fundera hur pass tydliga beställ-

ningar det kommer från regeringen och lagtinget när vi ska gå in för att 

göra större reformer. På den punkten har vi mycket att utveckla. 

Jag vill ställa en fråga till lantrådet med anledning av detta. Vi samlas 

nu här i lagtinget den här veckan igen men vi har inte ett enda lagförslag 
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som ligger på bordet från regeringen. Beror det här på att vi behöver få 

lagberedningen at fungera bättre eller beror det på den bristande tydliga 

politiska beställningen från regeringen och lagtinget?  

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Jag håller helt och hållet med om att man måste veta politiskt vad man 

vill göra då är det lättare att skriva lagar och göra beställningar. Det har 

väl varit lite si och så med den saken igenom åren. Man har gett vissa di-

rektiv, sedan har man ändrat och förkastat vissa lagförslag. Det finns an-

ledning till självrannsakan. Man ska vara tydlig politiskt med vad man 

vill göra.  

Landskapsregeringen har varit verksam i tre månader. Alla som har 

varit med i lagtinget vet att om man ska göra omfattande lagpaket så tar 

det ungefär ett år att få fram en ordentlig lagstiftning. Lagtinget kommer 

att få ungefär sju till åtta lagframställningar under den här perioden. Det 

är inte några stora omfattande reformer, men i mars- april räknar vi 

med att lagtinget kommer att få sju-åtta lagframställningar på sitt bord, 

alltifrån implementeringar av direktiv till vissa förändringar i egen lag-

stiftning. Stora reformer tar tid. För att det ska bli bra, för att den poli-

tiska beställningen ska vara klar och tydlig så måste man veta vad man 

vill och det arbetet håller landskapsregeringen på med som bäst.  Det 

blir helt befängt att kräva att vi efter tre månader ska komma med stora 

omfattande, strukturella reformpaket. Det är helt orealistiskt och oseri-

öst.  

Talmannen 

Innan jag ger ordet till ltl Axel Jonsson så påminner jag om att diskussionen nu berör 

betänkandet som finans- och näringsutskottet har levererat. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Det är tacksamt att det arbetet är på gång för lagtinget. 

Kort avslutningsvis; indikationerna regeringen om de menar att vi har 

krävt omfattande lagpaket så handlar det inte alls om det. Lantrådet har 

själv stått i talarstolen och sagt att det finns en lång lista med lagfram-

ställningar som borde läggas fram till lagtinget. Mot den bakgrunden var 

det lite förvånande när vi kom tillbaka efter en månads uppehåll och ar-

betslistan snarar ser ut att kortas av än att fyllas på. 

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Inför skrivandet av regeringsprogrammet så kunde jag konsta-

tera att det fanns önskemål om ungefär 60 nya lagar varav flera stora 

saker; en ny kommunallag, en ny tjänstemannalag så nog finns det att 

göra. Jag kan garantera att den här landskapsregeringen inte heller 

kommer att bli färdig på fyra år. 

  Som sagt var, sju-åtta lagar är inte heller fy skam under den här pe-

rioden plus en tilläggsbudget som är omfattande.  

Sedan ser jag jättemycket fram emot eget inspel från lagtinget. Det är 

motionstider så jag ser fram emot en konstruktiv och bra period nu när 

lagtinget har kommit tillbaka.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Roger Eriksson, replik 

Tack, talman! Min replik gäller det som lantrådet tog upp i sitt anfö-

rande. Jag har de senaste fyra åren jobbat på det juridiska verkstadsgol-

vet så jag vet vikten av att vår lagstiftning är bra och koncis. Jag vill 

stöda den nuvarande regeringen när lantrådet nämnde att lagstiftning är 

ett prioriterat området. Lantrådet ska all kredit för det och det står jag 

bakom. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, herr talman! Tack lantrådet för förtydligandet. Jag håller med om 

att resurserna har ökat inom lagberedningen och det är bra. Det blev lite 

intressant när vissa går upp och tar i så skorna knakar när man vill såga 

något och göra politik av det.  

I utskottet pratade vi om att det här ska vara personalpolitiskt, man 

ger ett stöd. Man överväger en laggranskningsnämnd och det finns ett 

stöd när man går framåt. I utskottet har det definitivt inte pratats om 

någon kritik, utan mer som ett stöd och därigenom får man jobba vidare 

med frågorna. 

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Så uppfattar jag också finans- och näringsutskottets betän-

kande. Det är viktigt att vi pratar om de här frågorna. Det ska vara höga 

krav. Vi ska göra vårt bästa för att flytta fram positionerna och göra för-

bättringar.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Bert Häggblom 

Tack, herr talman! Jag tänkte uppehålla mig vid landsbygdsnäringar som den 

här framställningen handlar om. Eftersom lantrådet tog upp kommande lag-

förslag så emotser jag vilka planer landskapsregeringen har för att förbättra 

för landskapsnäringarna.  

Vi vet att jordbruket idag har problem inom många sektorer. Kommer 

landskapsregeringen att komma med några ändringar som kommer att för-

bättra för denna yrkeskår? Jag tror att det är viktigare än att slå vakt om lö-

nerna på lagberedningen. Jag anser att lönerna är fullständigt bra som de är. 

Det verkar inte bli brist på jurister i framtiden. Till den delen tror jag istället 

att man ska ömma om befolkningen ute i landsbygden vilket den här fram-

ställningen handlar om. Jag efterlyser landskapsregeringens planer. Tack. 

Talmannen 

Begärs ordet? Diskussion är avslutad. 

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.  

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om finansiering av 

landsbygdsnäringar för godkännande. Lagförslaget är godkänt.  

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

2 Konsumentsäkerhet 

Social- och miljöutskottets betänkande nr 3/2015-2016 
Landskapsregeringens lagförslag LF 6/2015-2016 

Även i detta ärende tillåts diskussion före detaljbehandlingen. 

Diskussion. 

Ltl Carina Aaltonen 

Herr talman! Social- och miljöutskottet har behandlat förslaget till ändringar 

av konsumentsäkerhetslagen. De nu föreslagna ändringarna innebär att de 

förvaltningsuppgifter som enligt rikslagstiftningen om konsumentsäkerhet, 

leksakers säkerhet samt marknadskontrollen av vissa produkter i riket, som 

ankommer på statens myndigheter på Åland, ska skötas av Ålands miljö- och 

hälsoskyddsmyndighet.  

Det här lagförslaget är helt i enlighet med regeringsprogrammet om att 

förenkla för näringsidkare och minska ÅMHMs arbete vad beträffar tillsyns-

uppgifter samt också att minska företagskostnader för tillsynen. Det här är 

bra anser utskottet.  

Utskottet har också erfarit att det pågår ett dereguleringsprojekt i riket, det 

är igångsatt. Det här arbetet följs noggrant med av landskapsregeringen, vil-

ket utskottet också välkomnar och ser fram emot fler lagförslag som underlät-

tar för företagares vardag utan att för den skull ge avkall på säkerheten för 

människor och djur eller att minska skyddet för miljön.  

Utskottet föreslår att lagförslaget om konsumetsäkerhet antas oförändrat. 

Ltl John Holmberg 

Herr talman, kära lagtingsledamöter, i min korta politiska karriär så är det 

här det här bland det roligaste som jag har varit med om hittills. Det kanske 

inte säger så mycket, men det här är precis i rätt riktning. 

Lagförslaget om konsumentsäkerhet signalerar framtidstro. I en vardags-

byråkrati som färgats allt mer grå och tung för våra åländska företag visar 

lagförslaget att avbyråkratisering inte bara var tomma ord.  

Det här lagförslaget är ett stort steg i rätt riktning och kommer att minska 

bördan i den tunga ryggsäck som speciellt småföretagare släpar på dagligen. 

Det har länge kommit synpunkter från det åländska näringslivet att den väx-

ande byråkratin börjar bli så betungande att den påverkar utveckling och 

drift av speciellt småföretag negativt.  

Herr talman! Tillsynsförfarandet är avsett att genomgå en liknande för-

ändring som planeras i riket, så att tillsynen fokuserar på övervakning av ak-

törernas egenkontroll, riskhantering och säkerhetsledningssystem samt olika 

metoder för styrning istället för att vara inriktad på inspektioner av enskilda 

objekt. 

Det är exakt så här det ska fungera. Skötsamma företag får en lättare var-

dag förknippad med lägre kostnader, mindre skötsamma företag får betala 

extra för efterkontroller. 

Det här skapar bättre konkurrenskraft och är dessutom positivt för myn-

digheten som kan lägga större fokus på problemområden. En mycket bra och 

nödvändig prioritering i dagens tuffa ekonomiska verklighet. Det är vår i luf-

ten.  Tack, herr talman. 
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Talmannen 

Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. 

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet. 

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i 

landskapet Åland av riksförfattningar om konsumentsäkerhet för godkännande. Lagför-

slaget är godkänt. 

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

Remiss 

3 Godkännande av en överenskommelse med Ryssland om internationell vägtrafik 

Landskapsregeringens yttrande RP 4/2015-2016-s/LKU 
Republikens presidents framställning RP 4/2015-2016 

Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket ut-

skott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens 

förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. 

Diskussion. 

Minister Mika Nordberg 

Herr talman! Jag vill kort beröra yttrandet som landskapsregeringen har 

kommit med i samband med propositionen om överenskommelsen med 

Ryssland om internationell vägtrafik.  

Det finns två artiklar som berör Åland och Ålands behörighet; artikel 7 och 

artikel 11. Artikel 7 handlar om fordons högsta totalmassa och artikel 11 hand-

lar om körkortsgiltighet. När det gäller fordonsmassorna så finns det egentli-

gen ingenting speciellt att kommentera. När det gäller den andra punkten, in-

ternationella körkort, så vill man införa en ändring att internationella körkort 

inte längre ensamma ska duga som körbevis. Tanken är att man även ska ha 

med sig det nationella körkortet. Anledningen är att det inte finns något re-

gister på de internationella körkorten. Om en förare har gjort sig skyldig till 

ett brott eller förseelse som medför att den har mistat sitt nationella körkort 

så kan den fortfarande ha kvar sitt internationella körkort och fortsätta att 

framföra fordon. Därför har man tagit bort detta, man ska ha både det nat-

ionella och det internationella körkortet för att få framföra ett fordon. 

Landskapsregeringen ser inte några hinder för att en överenskommelse ska 

träda ikraft och förordar därför en sådan.  

Talmannen 

Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. 

Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är 

omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. 

 Remiss 

4 Godkännande av ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, 

Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning 

Landskapsregeringens yttrande RP 5/2015-2016-s/LKU 
Republikens presidents framställning RP 5/2015-2016 

Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket ut-

skott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens 

förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. 



  

  11 

Diskussion. 

Minister Tony Asumaa 

Herr talman! Bästa lagting, jag vill lite belysa landskapsregeringens yttrande 

till Ålands lagting vad gäller republikens presidents framställning om ett ut-

kast till statsrådets förordning om att sätta ikraft ett ändrat avtal om överens-

kommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Avtalet gäl-

ler studerandes tillträde och rätt att studera inom en högre utbildning inom 

de olika nordiska länderna. 

De nordiska länderna ingick det här avtalet, en överenskommelse för stu-

derande att få tillträde till högre utbildning, redan den 3 september 1996. 

Överenskommelsen mellan de nordiska länderna trädde ikraft i maj 1997 och 

har efter det förlängts och ändrats i flera omgångar, totalt sex gånger. 

Denna ändring i överenskommelsen gäller att förlänga giltighetstiden för 

överenskommelsen, så främjar man att medborgarna i de nordiska länderna 

får tillträde till högre utbildning i alla nordiska länder. 

I det här utkastet föreslås därför att överenskommelsen förlängs till ut-

gången av år 2018, med tre år, om inte annat avtalas dessförinnan. Allt hand-

lar egentligen om att förlänga det här avtalet till 2018. 

År 2014 har avtalet utvärderats. Vad gäller Åland så har det inga direkta 

ekonomiska konsekvenser. Enligt avtalet behöver Åland inte vara med och 

betala för sina studerande i de andra nordiska länderna. Samma avgiftsfrihet 

gäller också Färöarna, Island och Grönland.  Enligt avtalet så är de nordiska 

länderna; Finland, Sverige, Danmark och Norge, ersättningsskyldiga för sina 

respektive studeranden i andra nordiska länder. Finlands andel av ersätt-

ningen till andra nordiska länder uppgår år 2016 till 3,9 miljoner euro.  

Herr talman! Landskapsregeringen föreslår att lagtinget ger sitt bifall i en-

lighet med republikens presidents framställning till att förordningen kan sät-

tas ikraft i landskapet så att också våra studeranden även i framtiden har till-

träde till högre utbildningar i de olika nordiska länderna. Tack. 

Ltl Britt Lundberg 

Herr talman! Tillträde till den högre utbildningen, dvs. till högskolor och uni-

versitet, är oerhört viktigt för vårt samhälles utveckling och det faktum att vi 

omöjligt själva här på Åland har möjlighet att erbjuda alla utbildningar som 

behövs för att vårt samhälle ska fungera. Det gör att vi är enormt beroende av 

möjligheten att få tillträde till högre utbildning på andra orter. 

Vi har, som sades i presentationen här, sedan 1997 en överenskommelse 

med resten av Norden om att nordiska studeranden ska ha samma möjlighet-

er att få tillgång till högskolor som landets egna studenter. 

Ärendet vi har på borde idag föreslår att vi förlänger nuvarande avtal som 

gick ut 2015 och låter det gälla till 2018. 

Landskapsregeringen har lämnat ett yttrande till presidentens framställ-

ning. Yttrandet är mycket kortfattat och talar kort om gott utan motivering 

att landskapsregeringen har gett sitt bifall i ett remissförfarande 2015 och att 

man nu föreslår för lagtinget att göra detsamma. 

Propositionen som ligger till grund för den nordiska överenskommelsen är 

även den relativt kortfattad. Men den redogör för intressanta siffror för stu-

derandeströmmarna för varje land. För Finlands och Islands del kan man 

förenklat säga att ungefär sju gånger fler väljer att söka sig bort från länderna 

till andra nordiska studieorter än de som från andra nordiska bostadsorter 
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söker sig till Island eller Finland för studier. Det framgår ingen förklaring i 

propositionen men jag antar att det är språken som har en avgörande bety-

delse för det relativt låga intresset för att söka sig till Finland eller Island för 

studier.  

För Norges del är det ungefär tre gånger fler som väljer att söka sig från 

Norge till ett annat nordiskt land än de är som söker sig från ett nordiskt land 

till Norge för studier. 

För Sveriges del visar det sig att ungefär lika många nordbor söker sig till 

Sverige som svenska studenter som söker sig till ett annat nordiskt land för 

studier.  

Danmark är däremot i en helt egen division med fem gånger fler stu-

derande som söker sig från ett nordiskt land till Danmark än de danska stu-

denter som söker sig från Danmark till ett annat nordiskt land för studier.  

Yttrandet säger ingenting om vad det här avtalet betyder för Ålands del. 

Det tycker jag att ha borde varit på sin plats, men förhoppningsvis kan vi få 

lite ytterligare information av ministern. Det finns heller inga uppgifter för 

Ålands del hur det ser ut med studerandeströmmarna, vilket förstås skulle 

vara intressant att få del av och även fint om man skulle ha delgivit det nor-

diska samarbetet för att tillse att man skulle vara med på samma nivå som de 

nordiska länderna, vilket vi ständigt i alla ärenden strävar till att vara. Kanske 

ministern även kan ge oss lite mer kunskap om det?  

Norge, Finland, Sverige och Danmark betalar till mottagande land för sina 

studenter, medan Island, Grönland, Färöarna och Åland, som också sades i 

presentationen, är befriade från att ersätta och sannolikt heller inte har rätt 

att uppbära ersättning för de studenter som söker sig till dem för studier. 

Även denna generositet och betydelse för oss vore intressant att få höra mera 

om av ministern.  

Sedan 1997 har flera förnyade avtal slutits och 2012 gjordes avtalen om till 

vissa delar. Att avtalstiderna är så korta framgår inte heller någon förklaring 

till. Tillåts jag att gissa så tror jag att det beror på att Danmark, med sin spe-

ciella och unika situation, helt enkelt inte vill binda upp sig för längre peri-

oder. Kanske ministern kan bekräfta eller annars förklara orsaken till detta? 

Detta medför att vi alla inom det nordiska arbetet, varendaste en som på nå-

got sätt har en uppgift inom det nordiska samarbetet, har en jätteviktig upp-

gift varenda gång vi har tillfälle att diskutera med danska kollegor. Det behö-

ver inte vara endast vid möten, man kan även maila och ringa och försöka 

upprätthålla brett över hela det danska fältet en entusiasm över detta nor-

diska utbildningssystem. 

Jag vet att Åland sedan ett tiotal år tillbaka lyckats komma upp i samma 

nivå som övriga Norden när det gäller andelen av befolkningen som är hög-

skoleutbildad. Tidigare låg Åland katastrofalt långt under de övriga. Jag kan 

tänka mig att det här avtalet har spelat en avgörande roll för vår bildnings-

nivå. Kanske ministern kan bekräfta om det stämmer?  

En överenskommelse som den här fungerar även som en garant för att vårt 

studieinnehåll i våra gymnasieutbildningar ger grundläggande behörighet till 

de nordiska högskolorna, vilket förstås också är oerhört viktigt för att vi ska 

kunna vara med och konkurrera och utveckla vårt samhälle på samma sätt 

som alla andra områden kan. 
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Bästa lagting, till de delar vi eventuellt inte får klargöranden från ministern 

här idag så hoppas jag att utskottet kan formulera lite mer omfattande om be-

tydelsen av det här avtalet. Tack, herr talman. 

Minister Tony Asumaa, replik 

Tack ltl Lundberg för de många frågorna. Jag kan inte besvara alla som 

hon säkert vet.  

Vad gäller statistiken så enligt avtal och artikel 8 så ska inte Åland, 

Färöarna och Grönland räknas med. Det är avtalat mellan länderna och 

därför finns inte Ålands studerande med i statistiken, för man är inte 

heller med och betalar. Betalningsförbindelsen grundar sig på statistik 

över elever. Det är reglerat i avtal och därför är det inte med.  

I dagsläget studerar cirka 1 400 ålänningar utanför Åland, nästan 

1000 av dessa studerar i Sverige, en tredjedel i Finland och 5 procent i 

övriga länder, nordiska och övriga länder.  

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! När man gör ett yttrande till Ålands lagting på en presi-

dentframställning så tycker jag att den inte borde få lämna landskapsre-

geringens bord utan att man har tittat på konsekvenserna och konstate-

rat betydelsen av avtalet för Ålands del.  

Studerandeströmmarna är ju förstås intressanta att se. Det står ing-

enstans heller och den uppgiften har vi inte någonstans, tror jag. Jag har 

inte tittat i Högskolans årsberättelse på ett antal år. Men de strömmarna 

är också intressanta. Det är inte alldeles ovidkommande, den andel stu-

derande från Sverige som vi har i vår högskola. Det här är viktig inform-

ation som jag tycker att man ska ge lagtinget på samma gång så att man 

får helheten, även om det förstås i slutändan inte kommer att påverka 

om vi kommer att säga ja eller nej till avtalet, för jag utgår ifrån att vi 

alla är positiva till avtalet.  

Man kan analysera eftersom de här frågorna är så oerhört viktiga 

både för vår sysselsättning och för samhällets utveckling. Man borde 

lägga lite mera arbete på dem. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Minister Tony Asumaa, replik 

Ltl Lundberg har själv varit utbildningsminister. Det här avtalet har va-

rit i kraft sedan 1997. Jag tror att vi har samma åsikt, det har en positiv 

effekt att ålänningarna också kan åka till andra nordiska länder och ha 

tillträde till högre utbildning eftersom vi inte kan utbilda alla på hem-

maplan. Det kan inte ha en negativ effekt på något vis. Vi är säkert över-

ens om att avtalet har en positiv effekt utan att reda ut det desto vidare. 

Givetvis så kan man utreda i all oändlighet, men det här gällde ett ytt-

rande om att detta avtal också ska träda ikraft på Åland. Ger vi inte vårt 

bifall här så kommer vi inte heller att få möjlighet att skicka ut våra ele-

ver ut i Norden så därav ärendets karaktär.  

Givetvis om det finns behov av ytterligare information så kan det sä-

kert ges i samband med hörandet i lag- och kulturutskottet. 
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Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! För utbildningspolitikens tyngd, hur väsentlig den är och 

hur otroligt arbetskrävande den är så är det verkligen viktigt att man 

inte bara avfärdar det med att är det något som är bra och viktigt så då 

behöver man inte ens nämna det. Det är verkligen att nonchalera en av 

de absolut viktigaste delarna vi har i vårt samhälle för utveckling. Därför 

tycker jag att man kan bemöda sig att skriva tre meningar. Det handlar 

inte vare sig om att anställa eller göra någonting annat, ministern kan 

själv alldeles utmärkt skriva ihop ett stycke kring värdet av det här.  

Det var ytterligare tre viktiga frågor till, men jag utgår ifrån att ut-

skottet kommer att ta del av dem. Tack. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. 

Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är 

omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. 

För kännedom 

5 Vicetalman Veronica Thörnroos anhållan om befrielse från uppdrag som medlem i ut-

skott 

Talmanskonferensens framställning TMK 3/2015-2016 

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 21 mars 2016. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls den 21 mars 2016 klockan 13.00. Plenum är avslutat. 
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Närvaroregistrering. 23 ledamöter närvarande. 
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Lagtingsledamöterna Jörgen Pettersson och Roger Eriksson anmäler om ledighet från 
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Lagtingsledamoten Sara Kemetter anmäler om ledighet från dagens plenum på grund 

av deltagande i BSPC-möte.  
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Andra behandling 

1 Finansiering av landsbygdsnäringar 

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 6/2015-2016 
Landskapsregeringens lagförslag LF 7/2015-2016 

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? Ingen begär or-

det. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behand-

ling är avslutad. 

Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. 

Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. 

Ärendet är slutbehandlat. 

Andra behandling 

2 Konsumentsäkerhet 

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 3/2015-2016 
Landskapsregeringens lagförslag LF 6/2015-2016 

Först tillåts diskussion och efter det föreläggs lagförslaget för antagande. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Lagförslaget föreläggs för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Ingen begär or-

det. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behand-

ling är avslutad. 

Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. 

Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.  

Ärendet är slutbehandlat. 

Enda behandling 

3 Vicetalman Veronica Thörnroos anhållan om befrielse från uppdrag som medlem i ut-

skott 

Talmanskonferensens framställning TMK 3/2015-2016 

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Detaljbehandlingen börjar. Talmannen föreslår att framställningen i dess helhet före-

läggs för godkännande. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. 

Framställningen i dess helhet föreläggs för godkännande. Framställningen är godkänd. 

Lagtinget har således befriat vicetalman Veronica Thörnroos från uppdraget som ordi-

narie medlem i justeringsutskottet för den återstående mandatperioden i enlighet med 

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

Med anledning av beslutet kommer ett fyllnadsval av en medlem i justeringsutskottet 

att förrättas vid plenum 23.03.2016. Kandidatlistor inlämnas till lagtingets kansli senast 

22.03.2016 kl. 15.00. 

Antecknas. 
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Remiss 

4 Landskapsregeringens redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § ar-

betsordningen för Ålands lagting 

Landskapsregeringens redogörelse RS 2/2015-2016 

Enligt 36 § arbetsordningen ska landskapsregeringen i början av varje lagtingsår och 

därefter så ofta omständigheterna det kräver, lämna en skriftlig redogörelse till lag-

tinget över självstyrelsepolitiska frågor av väsentlig natur. Innan redogörelsen upptas 

till slutlig behandling i plenum ska självstyrelsepolitiska nämnden avge ett kort betän-

kande i ärendet.  

Diskussion. 

Vicelantrådet Camilla Gunell 

Ärade fru talman! Bästa lagtingskollegor, med anledning av att lantrådet Sjö-

gren i dag deltar i Helsingfors för att föra fram landskapet Ålands synpunkter 

i utrikesutskottet beträffande den säkerhetspolitiska redogörelsen så tar jag 

uppdraget att presentera redogörelsen över självstyrelsepolitiska frågor som 

idag är upp till debatt här i Ålands lagting. 

Det ställningstagandet som lantrådet idag diskuterar i Helsingfors handlar 

om neutraliseringen och demilitariseringen och de internationella konvent-

ioner som reglerar Ålands särställning och hur dessa skulle beröras i fall Fin-

land väljer att fördjupa eller ingå något säkerhetspolitiskt samarbete. Här har 

landskapet redan tidigare, i form av policyn som togs fram under tidigare 

mandatperiod och i flera olika sammanhang, klargjort att demilitariserings-

regimen är giltig och ska respekteras i alla lägen och det tas även upp och 

medvetandegörs i samband med att Finland ingår nya avtal eller utvecklar 

och fördjupar sitt säkerhetspolitiska samarbete.  

I redogörelsen berörs också många av de stora frågor som under den sen-

aste tiden har skakat om och funnits på den politiska agendan på Åland. Här 

finns både vindkraften, avräkningsgrunden, hälso- och sjukvårdsreformen i 

riket, den så kallade SOTE-reformen och dess eventuella effekter på Åland. 

Alla dessa händelser har åtminstone fått mig men säkert också flera att fun-

dera på hur dessa påverkar våra tankar kring revideringen av självstyrelsela-

gen och vilken politik som är den riktiga. 

Halvvägs på väg mot ett nytt självstyrelsesystem där det uttalande målet 

och slagorden har varit "mer politik i politiken" har ändå realiteten visat att 

en solid juridisk bas som ger Åland tydliga rättigheter är en nödvändighet för 

att framgångsrikt kunna leda och utveckla Åland. 

Vindkraften var ju det goda exemplet på mer politik i politiken, att vi trots 

behörighetsfördelningen ändå kunde komma överens om en sak som var klok 

för båda parter. Vi utgick ifrån en gemensam syn; ska man bygga vindkraft-

verk på den plats i landet som det är mest fördelaktigt och där det blåser mest 

så är det ju på Åland. Vi kom överens politiskt, sedan skötte vi juridiken ge-

nom att båda parlamenten stiftade lagar. Vi hittade en finansieringsmodell 

där både staten och landskapet skulle vara med och betala. Det skulle ha fun-

gerat om inte den ena parten hade dragit sig ur uppgörelsen. Det exemplet 

"mer politik i politiken" blev tyvärr inte det bästa exemplet. Det beskriver 

också mycket tydligt vad som sker när man lämnar statsministerns bord där 

överenskommelserna är gjord och sedan blir en fråga för ministeriet. Om vil-

jan att förstå, bidra och försöka lösa frågan är otillräcklig eller tappar politisk 
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kraft eller arbetar i en annan riktning så är det lätt att man tappar greppet om 

frågan och den börjar leva sitt eget liv. 

Jag vill därför än en gång hävda att om Åland de facto ska få in mer politik 

i politiken i praktiken så måste det fungera med en dörr in i Helsingfors så att 

Ålandsfrågorna tydligt och klart sköts politiskt från början till slut med en 

tidsram så att tidsaxeln gör så att frågan måste behandlas och komma till ett 

beslut. Annars är det risk att tiden går och frågan förlorar i relevans. Därför 

krävs ett tydligt ansvar och koncentration av kunskap om Ålandsfrågorna i 

Helsingfors. Jag tycker att det är väldigt viktigt när Ålandskommittén nu ar-

betar vidare. Det finns faktiskt bara en autonomi i landet och den måste 

kunna skötas med ett specialarrangemang i Helsingfors. 

I dagsläget är det två ledamöter här i parlamentet som sitter i Ålandskom-

mittén. Jag vill skicka med färdkost; den legala grunden mellan Åland och ri-

ket måste ändå fortsättningsvis vara stark och solid.  Det måste fungera i alla 

tider både i framgång och i kris, i nöd och lust och mellan alla tänkbara rege-

ringskonstellationer. Smidighet, flexibilitet och möjlighet att göra politiska 

överenskommelser ska finnas med på basen av en robust juridisk grund. 

Detsamma kanske man kan säga om det svenska språket i landet där redo-

görelsen redogör för en del olika språkfrågor som har varit aktuella under det 

senaste året. 

En sak som jag gärna lyfter fram är en framgång att glädjas åt och som på 

Åland har varit en lång kamp. När man ändå har jag lagstöd på sin sida då 

kan man hävda och man kan kräva sin rätt. Justitieombudsmannen gav oss 

rätt angående Pharmaca Fennica. Det betyder att viktig information om lä-

kemedel ska finnas också på svenska för läkare som tjänstgör i vårt land. Det 

gäller inte bara på Åland i dessa tider utan också för en alltmer international-

iserad läkarkår så är det många som behöver det här dokumentet. Phar-

maca Fennica ska översättas till svenska och ministeriet ska senast i juni 

meddela vilka åtgärder ministeriet har vidtagit för att få lagar, förordningar 

och övrigt material översatt till svenska. 

Det är en stor och viktig framgång att betona. Nu ser vi fram emot vad mi-

nisteriet kan åstadkomma. Avräkningsgrunden berörs också i det här doku-

mentet. Ni se att det är resultatet av ett långt och långvarigt arbete där många 

regeringar har varit involverade. Åland har under alla dessa år funnit argu-

ment som har varit tillräckliga för att kunna justera avräkningsgrunden uppåt 

och haft goda argument för det medan finansministeriet har tyckt det mot-

satta. Så har läget varit i utredning efter utredning. Den sista utredningen 

som tillsattes 2013 av dåvarande finansminister Jutta Urpilainen leddes av 

Tuire Santamäki-Vuori och den slutade i ett par öppna frågor där man fortfa-

rande inte kunde nå samsyn.  

Inför statsministerns besök här på Åland i mars så förde landskapsrege-

ringen fram två frågor, bl.a. en justering av klumpsumman till 0,48.  

Ålandsminister Berner och statsminister Juha Sipilä säger sig vara positiva  

För att få klarhet i vem som har rätt och vem som har fel så gick vi, Åland 

och finansministeriet, 2014 till Ålandsdelegationen. Det är det skiljemanna-

organ vi har mellan Åland och riket i frågor där vi inte kan komma överens. 

Trots att Ålandsdelegationens mandat beträffande avräkningsgrunden är 

mycket svagare eller icke existerande, om man tänker på övriga behörighets-

områden på Åland där Ålandsdelegationen de facto har en roll men inte i den 
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här frågan, så gav de ändå ett utlåtande och de säger att en justering är befo-

gad. Beslut om saken ska tas i samband med budgeten för 2017.  

Även om landskapsregeringen inte tecknar in några medel innan vi vet att 

en lagproposition har gått genom riksdagen så kan vi ändå säga att det är en 

stor och viktig sak att en statsminister i vårt land ändå ger en politisk utfäs-

telse om en höjning av klumpsumman. Den goda viljan kommer vi att foga till 

den långa resa vi redan för länge sedan vi har påbörjat om en justering av 

klumpsumman och nu på ett formellt sätt föra fram och föra vidare till rikets 

regering. 

Hur vi kom fram till 0,48 har säkert någon frågat sig. Det är bedömning 

som vi gör som vilar både på en matematisk juridisk tanke som har funnits 

under många år kombinerad med en politisk uppfattning om vad vi tycker att 

är rimligt och ekonomiskt möjligt i dagens Finland.  

I redogörelsen berörs också hälso- och sjukvårdsreformen som är under 

diskussion och beredning i Helsingfors och den har på något sätt implikat-

ioner för landskapet Åland. Vi vet ännu inte vilken modell riksregeringen 

kommer att gå in för så har vi ännu inte dragit allt för långa slutsatser av det. 

Men det ger oss anledning till reflektion, att en omorganisering av hälso- och 

sjukvården i riket de facto kan förändra både finansieringen av kommunerna 

hos oss och även gröpa ur behörigheter. Det får ändå ganska djupgående kon-

sekvenser och en diskussion kring vad vår autonomi de facto är, vad den ska 

vara och vem som fattar besluten kring de åländska medborgarnas framtid 

ska se ut och Ålands lagtings och Ålands landskapsregerings möjligheter att 

förändra detta. 

Ålandskommittén står inför att hitta ett nytt ekonomiskt system som be-

höver vara hållbart. Man kan konstatera att regeringen Sipilä kommer att ha 

svårt att uppnå de tillväxtmål man hade föresatt sig. Tillväxten i Finland före-

spås bli 0,5 procent men borde ligga på minst 2,5 procent om det inte ska ge 

negativa effekter på sysselsättningen. Jag tror man måste vara beredd på att 

arbetslösheten ännu kan komma att stiga i Finland.  

Exporten som är viktig att få igång lider fortfarande av importstopp till 

Ryssland, en stark euro, låg efterfrågan och uppenbarligen finns det inte till-

räckligt med sådana varor i landet som andra länder önskar köpa till det pri-

set. 

Finland behöver en vision och en framtidstro. Resurser och styrkor som 

finns är en välutbildad befolkning, naturresurser, skog och energi. 

Det är viktigt att riket har fortsatt fokus på arbetsmarknaden och på be-

folkningens köpkraft för det kan vara den negativa sidan av det som mynt 

som samhällsfördraget innebär. 

I redogörelsen nämner vi också att Åland är med och firar Finland som 

nästa år 2017 firar 100 år som republik. Vi vill lyfta fram Åland en unik del av 

landet med sin egen berättelse och sina egna skeenden i samband både med 

2017 och 2021. 

Mot den här bakgrunden kan man sammanfattningsvis säga att Åland står 

sig rätt väl. Vi har och jobbar med en stark vision tillsammans med många 

sektorer.  

I redogörelsen redogör vi också för regeringens hållbarhetsarbete. I det ar-

bete som vi hittills har gjort med hållbar utveckling så går det faktiskt mycket 

bättre än vad jag någonsin vågade drömma om. Det finns idag en mogenhet 
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och en beredskap att arbeta med hållbar utveckling på Åland och även det 

som blir en gemensam vision av vad morgondagen ska innebära för Åland. 

Vi har lanserat ett nytt begrepp; miljönsamhet, vilket innebär att hushåller 

man klokt med resurserna så hushåller man också klokt med miljöresurserna. 

Det är väldigt viktigt att det här arbetet inte uppfattas som ett hot utan sna-

rare en möjlighet för hur vi ska fortsätta att blomstra som samhälle även i 

framtiden. 

Bästa vänner, i redogörelsen berörs många olika områden, all ifrån utbild-

ningsfrågor till socialpolitik och förändring av näringsrätt, hembygdsrätt, 

gränsbevakning och annat. Jag är säker på att ministrarna även kommer att 

ge en beskrivning av sina områden. Tack fru talman.  

Ltl Axel Jonsson, replik 

Tack, fru talman! Kunskapen om Ålandsfrågor måste centraliseras i 

Helsingfors för att få en smidigare och mer friktionsfritt umgänge. Un-

gefär så vicelantrådets budskap och vägkost till Ålandskommittén fram-

över. Samtidig tycker jag att de exempel som vicelantrådet lyfte fram i 

sitt anförande, framförallt på det ekonomiska området, visar att det nog 

krävs betydligt mera än så för att uppnå ett verkligt friktionsfritt och för-

troendefullt umgänge mellan Åland och Helsingfors. Tänker vi på vind-

kraften och de stora problem som vi har haft med avräkningsgrunden så 

här långt, och vi är fortfarande långt ifrån i hamn, och tänker vi på den 

SOTE-reform som diskuterades så vill jag ställa en fråga till vicelantrå-

det; är det inte dags att vi en gång för alla tydligt deklarerar från åländsk 

sida att vi måste frikoppla den åländska offentliga ekonomin från den 

finska för att kunna uppnå ett friktionsfritt och smidigt förhållande mel-

lan Åland och Finland? 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Ja, jag undrar om det finns någon mirakelmedicin eller bara ett enda 

trollspö för att kunna lösa den här saken? Enligt de erfarenheter vi har i 

åländsk politik efter alla dessa år så är det svårt att upprätthålla Ålands-

kunskapen i riksdagen bland de ministrar som tillträder och avgår efter 

fyra år i taget och att upprätthålla Ålandskunskapen på alla ministerier. 

Vi har genom åren försökt med olika modeller med Ålandsansvariga osv.  

Allt mer internationaliserad världen blir och allt mer som EU bidrar 

till så desto svårare är det för Åland att slå sig fram i Helsingfors. Jag 

tror att vi har kommit till en punkt där man kanske i likhet med Dan-

mark och i likhet med andra länder skulle titta på en modell där det 

finns en mer koncentrerad kunskap i Helsingfors där Ålandsfrågorna 

hanteras i huvudsak politiskt och där det politiska ansvaret för Ålands-

frågorna är tydligt uttalad. Det är dit vi kommer i egenskap av ministrar 

och diskuterar Ålandsfrågorna. Det är där ansvaret finns för att det 

också genomförs i den anda som den politiska överenskommelsen har 

gett.   

Ltl Axel Jonsson, replik 

Jag delar den uppfattningen att vi måste försöka lyfta Ålandsfrågorna 

till rätt nivå. Vicelantrådet svarade inte på min fråga. Tittar man på de 

områden som orsakar problem i den här redogörelsen så ligger de till 

största delen på det ekonomiska området. Där lägger vi massor av tid 
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och energi på att försöka nå fram till lösningar som ofta, som i fallet med 

vindkraften, misslyckas. Genom att förändra vem som ansvarar för 

Ålandsfrågorna så tror jag inte att vi kommer åt själva kärnan i proble-

met. Vi måste titta på hur vi kan skapa ett friktionsfritt umgänge mellan 

Åland och Helsingfors. Jag tror att det enda sättet att nå dit är att vi fak-

tiskt ser till att frikoppla den åländska offentliga ekonomin från den fin-

ländska ekonomin. Det var det som var min första fråga; delar vicelan-

trådet och landskapsregeringen den uppfattningen? I så fall har vi be-

tydligt större möjligheter att nå framgång på det området framöver.  

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Det beror på vad ltl Axel Jonsson menar med att frikoppla ekonomin. 

Ska vi frikoppla Åland från riket, vill han nu diskutera självständighet 

eller handlar det om egen beskattning? Vad vill ltl Jonsson att jag ska 

svara på? Jag tror att i regionernas Europa så kan regioner fortsätt-

ningsvis vara väldigt blomstrande och ekonomiskt framgångsrika. Det 

har Åland varit och det är vårt mål att Åland ska fortsätta att vara det. 

Jag ville måla upp den situationen mot bakgrund att vi fortfarande har 

en nationalstat som har stora problem och troligen kommer att ha det 

under en tid framöver.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Vicelantrådet sade att en viktig signal var att statsmi-

nistern hade meddelat att man kan tänka sig att höja klumpsumman till 

0,48. Var det verkligen statsministern som talade eller var det ett cen-

terutspel? Av den medierapportering som har kommit förstod jag att 

statsministern kunde gå i god för hela centerns riksdagsgrupp i Finland. 

Var det ett centerutspel eller landets regering/statsministern som gav 

beskedet? Vad är vicelantrådets uppfattning? 

 Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Jag tror att det är väldigt viktigt att vi här tänker att det är landskapet 

Åland representerat av lantrådet och landskapsregeringen som i dialog 

med Finlands regering och Ålandsminister Berner och statsminister Si-

pilä har kommit överens och har diskuterat en fråga. Man kan säkert 

spekulera i likhet med ltl Carlsson om det ena och det andra. Men det är 

viktigt att hålla sig till att diskussionerna har förts på den här nivån och 

det är på den nivån de också ska respekteras.  

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Jag delar förstås den uppfattningen att det är viktigt 

på det sättet. Samtidigt måste man ha med en analys och fundera på att 

man kanske inte kan teckna in pengarna ännu. Vad är analysen, hur går 

vi framåt och hur säkerställer vi att landets regering faktiskt står bakom 

detta nu så att vi får pengarna? Flera av oss upplevde det som ett brutet 

löfte angående vindkraften där Finlands riksdag sade att det var okej 

och sedan meddelar landets regering, med statsministern i spetsen, att 

vi inte kan vara en del av detta. Kan man lita på Finlands statsminister 
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när han kommer med sådana här uttalanden? Den här frågan måste vi 

fundera på och ha strategier kring. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Om man tar den långa färd vi har vandrat i avräkningsgrunden och 

Ålands vilja att justera den så har vi ändå för första gången någonsin fått 

ett politiskt löfte från statsministernivå om en vilja att justera avräk-

ningsgrunden. Det ska man ta som en positiv signal. Men det är fortfa-

rande en proposition som ska tas i riksdagen, den ska genom alla pro-

cesser innan man kan räkna hem det här. Så här långt är det ändå ett 

välkommet besked som vi nu kan foga till den resa vi har befunnit oss på 

och ta med in i diskussionerna. Nu kan vi på ett formaliserat sätt gå 

fram till regeringen med det här beskedet och önskemålet om en höjning 

till 0,48.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Alla känner till besvikelsen över det uteblivna vind-

kraftstödet. Landskapsregeringen skriver själv i sista meningen under 

vindkraften: ”Ett gott samarbete bygger i grunden på förtroende och 

att båda parter kan lita på att det man kommit överens om håller.” 

Vicelantrådet sade nu att det var viktigt att statsministern har gett en ut-

fästelse om en justering av avräkningsbeloppet. Hur mycket litar land-

skapsregeringen på det löftet? Det kommer ändå från en statsminister 

som har svikit löftet om vindkraftstödet och han representerar endast 

ett parti. Vad kan man lita på i framtiden? 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Bästa ltl Eklund, det är nog upp till bevis för någon annan än kanske 

Ålands landskapsregering i den frågan. Det är klart att beslutet om 

vindkraften var en stor besvikelse också för oss som har arbetat så in-

tensivt för det under så många år. Det var också orsaken till statsmi-

nisterns besök på Åland, att reparera den skadan. Det är mot bakgrund 

av den händelse som man också ska se beskedet om en höjning av 

klumpsumman till 0,48.  

Det är riktigt som det står i redogörelsen, förtroendet är helt avgö-

rande för att det här ska fungera väl och att relationerna mellan Åland 

och riket fungerar på det sätt som vi önskar. Fortsättningsvis är det vik-

tigt att statsministern kommer till Åland och återställer det här. Här har 

han nu en mycket konkret sak att reparera skadan med. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Personligen kopplar jag ihop detta med att man vill flytta fokus på frå-

gan om sveket i vindkraftfrågan, man kastar in en förändring för att få 

fokus på avräkningsbeloppet.  

Jag hoppas förstås att landskapsregeringen i fortsättningen jobbar 

utgående från 0,48, men jag tror inte att man ska ta själva löftet så all-

varligt. Tänk på sveket som de redan har gjort. 
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Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Jag tror att bästa sättet att gå vidare med 0,48 är att formalisera anhål-

lan och skicka den till regeringen för att ta ställning till. Det blir ett 

ärende att ta upp i samband med budgetbehandlingen i Helsingfors. Då 

har vi både följt det långvariga arbetet som har pågått och kombinerat 

det med den utfästelse som statsministern har gett. Sedan tas beslutet i 

Helsingfors. Vi kommer att göra vårt yttersta för att det ska lyckas.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Vtm Viveka Eriksson 

Talman! Den årliga redogörelsen är egentligen en form av revision. Vi tittar 

tillbaka på landskapsregeringens frågor som har varit aktuella under föregå-

ende år.  

Så småningom har vi förändrat den här debatten. Tidigare sträckte sig pe-

rioden till sista oktober, från 1 november till sista oktober och det följde ett 

lagtingsår. Numera har vi allt mer gått över till att diskutera mera dagsaktu-

ella frågor och också lite framtid. Nämnden har möjlighet att väldigt noga 

granska de olika aktuella frågorna och komma med synpunkter till land-

skapsregeringen. 

Den här redogörelsen ska handla om de konstitutionella frågorna, de frå-

gor som är särskilt aktuella mellan Finland och Åland men också vissa frågor 

gentemot andra nordiska länder. 

Den här redogörelsen innehåller ganska många intressanta frågor som 

man kunde orda om. Jag ser att de allt överskuggande frågorna, de riktigt 

stora frågorna i redogörelsen är självstyrelserevisionen, avräkningen, social- 

och hälsovårdsreformen/SOTE och den påverkan som den har på självstyrel-

sen, vindkraften, säkerhetspolitiken och svenskans ställning i landet. 

Först självstyrelserevisionen. Vicelantrådet var redan inne på att tanke-

gången med den här reformen är att vi ska gå från juridik till mera politik. 

"Mera politik i politiken" har det talats om.  Vi skulle lämna listsystemet i 

självstyrelselagen där det väldigt noggrant listas vad som är Finlands an-

svarsområden och vad som är självstyrelsens behörighet. Vi skulle lämna list-

systemet och gå till ett residualt system.  

Arbetet i självstyrelsekommittén har kommit en bra bit på väg. Som ni alla 

känner till så togs en delrapport med många riktlinjer, kanske inte alldeles 

klara anser vi som sitter i kommittén. Vi har nog också vänt och vridit på de 

här riktlinjerna och kanske uppfattat dem på lite olika sätt. Riktlinjerna är 

ändå så klara att vi ska gå till ett mera residualt system. Självstyrelsen ska ha 

större möjligheter att överföra behörigheter när lagtinget och Ålands befolk-

ning är mogen och bestämmer sig för att nu vill man ta över en behörighet. 

Då ska det gå smidigare än det system som vi har idag när vi måste in i själv-

styrelselagen som är en grundlag och som ska tas i grundlagsenlig form i 

riksdagen och med kvalificerad majoritet här i lagtinget. 

 Nu kommer självstyrelselagen att innehålla en förteckning över de kärn-

områden som ska tillhöra staten Finland. Det kommer också att bli en infö-

randelag där man lättare ska kunna gå in och genomföra behörighetsöverfö-

ringar. I införandelagen finns det två system. Det ena systemet är det renod-

lade residuala. När ny självstyrelselag klubbas och träder ikraft, förhopp-
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ningsvis, år 2021, då har lagtinget redan behörighet inom vissa områden men 

tar över det i sin egen takt och då kan vi överta behörigheter med en land-

skapslag. 

Det andra systemet handlar om att överföringar ska ske med likalydande 

beslut i både riksdag och lagting. 

 Jag tycker som vicelantrådet, när vi går från juridik till politik ska vi nog 

vara väldigt aktsamma om att vi har system som kommer att fungera, att vi 

har konfliktlösningsmekanismer. Juridiken har ändå alltid varit ett stöd för 

självstyrelsen när vi har hävdat saker. Politik i politiken, bra så, men den 

starka bestämmer alltid, det har vi sett. Därför måste vi också i vårt nya sy-

stem ha en juridik och ett system som håller. 

Jag tar två exempel, redan nämnda; vindkraften och ändring av avräk-

ningsgrunden. De är bra exempel på just när den starka bestämmer sig så be-

stämmer den starka också hur det ska bli. Då blir vi i ett underläge. Därför 

måste det finnas en organisation både i regeringen och riksdagen där Åland 

och Finland behövs för att komma till avgöranden i sina förhandlingar.  

Vindkraften är en lång och mångårig kamp som dessvärre strandade i ett 

haveri, vill jag påstå. Förtroendekapitalet blev naggat i kanten. Bakgrunden 

är att vi hade ett gemensamt intresse, Finland skulle leva upp till sina kli-

matmål. Vi hade bra vindförhållanden på Åland. Vi hade egen behörighet så 

det var lite utanför behörighetsfördelningen, men vi hade ett gemensamt in-

tresse. Vi hade rikslag, vi hade regeringen med och det strandade. Den starka 

satte ner foten och bestämde.  

Den andra frågan är ändring av avräkningsgrunden. Som vicelantrådet be-

skrev så har vi hållit på i otaliga år och diskuterat och vänt och vridit på under 

vilka grunder man ska göra ändringen i grunderna för hur avräkningen be-

räknas. Landskapet Åland har under den tiden sedan självstyrelselagen 

trädde ikraft år 1993 förändrats otroligt mycket. Näringslivsstrukturen har 

ändrats, vi har ett helt annat skatteunderlag och vi har större befolkning. Det 

har överförts behörigheter till landskapet, bara det i sig borde ha gett upphov 

till en förändring av avräkningsgrunden, men det har alltså inte skett. Vi har 

inte haft tillräcklig tydliga regelverk i självstyrelselagen och därför har vi inte 

kommit vidare. Därför är det nog viktigt för oss som sitter i kommittén att vi 

vill se att vi har system som är juridiskt hållbara också på sikt, även om vi går 

till en mer politisk dialog. 

När självstyrelselagen togs fram i slutet på åttiotalet och i början på nittio-

talet så var det väldigt långt så att Åland skulle ha fått 0,48, men det föränd-

rades i ett sent skede i riksdagsbehandlingen. Man sänkte avräkningen till 

0,45 och istället fick vi skattegottgörelsen. Bra så, men skattegottgörelsen ba-

serar sig på de direkta skatterna. Indirekta skatterna har tagit fart och blivit 

en så stor del av skatteuttaget från ålänningarna. Där finns också frågor som 

man behöver fundera vidare på. 

Jag tycker att det är riktigt bra att landskapsregeringen ändå har fått 

statsministerns löfte om att man nu äntligen kommer till skott med 0,48. Det 

gäller ju verkligen att hålla foten i dörren och se till att jobba mot finansmi-

nisteriet. Finansministern är en nyckelspelare i det fortsatta arbetet. Jag ger 

mitt stöd till det. Jag inser att vindkraftsveket också har öppnat upp den här 

dörren. Det är bra med 0,48, men det ju under en övergångsperiod. När 

självstyrelselagen träder i kraft 2021 ska vi gå in i ett helt nytt ekonomiskt av-

räkningssystem.  
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Fru talman! Jag går över min tid men jag vill säga lite till om det ekono-

miska systemet för det är så avgörande i Ålandskommittén. Vi håller på att 

vända och vrida på det.  

I riktlinjerna sägs att man ska gå in för att stärka den ekonomiska självsty-

relsen. Därför har vi från åländsk sida sagt att beskattningsbehörigheten är 

en del av annan behörighet som ska finnas på listan i införandelagen. Fram 

till att Åland är beredd att ta över beskattningsbehörigheten så ska det finnas 

ett nytt modernt avräkningssystem. Det ska vara enkelt, transparent, förut-

sägbart och det ska vara anpassat efter utveckling i samhället och det ska ta 

hänsyn till de behörighetsöverföringar som så småningom sedan kommer när 

en ny självstyrelselag är ikraft. Det är också så viktigt här att inte en part ska 

kunna bestämma. Tekniken för uträkningen av avräkningsgrunden måste 

finnas som oberoende av organ som fattar beslut utifrån det system som ba-

kas in i självstyrelselagen. I Ålandskommittén utreds just nu lite olika mo-

deller. 

 Åländska skatter har diskuterats i massmedia, vilka är en av de beräk-

ningsgrunder som utreds. Det dök upp av Aaltogruppen, den finska arbets-

gruppen som arbetade som svar till Gunnar Jansson kommittén. Aaltogrup-

pen förde fram att åländska skatter skulle stanna i landskapet. Bakgrunden 

var att man ville stoppa behörighetsdiskussionen och så ville man få bort 

Åland från statsbudgeten för det var årligen en återkommande diskussion att 

Åland fick så mycket pengar.  

Några är väldigt förtjusta i modellen med åländska skatter. Jag och libera-

lerna är mera tveksamma. Vi är med på att det utreds vidare. Orsaken till att 

vi är tveksamma är att det inte ger några nya styrinstrument för självstyrel-

sen. De indirekta skatterna är så inbakade med finsk ekonomi så det är svårt 

att få fram dem. Rikets åtagande ska också bekostas med pengar. Det är sår-

bart om det inte finns skyddsmekanismer. Det kommer inte heller att finnas 

en ekonomisk morot när överföringar av behörigheter sker. Sedan finns det 

en risk för ökade administrativa kostnader. Därför har vi tveksamheter, men 

vi avvaktar beredningen av utredningen och återkommer när vi har fått de 

klargjorde utredningarna. 

 Summa summarum; vi behöver ett nytt avräkningssystem som fungerar 

smidigt och som inte ger upphov till låsningar och som tar hänsyn till nya ti-

ders krav, som premierar ålänningars företagsamhet, uppmuntrar tillväxt och 

som ger tillräckliga medel för skötseln av självstyrelsen. 

 Jag håller med ltl Axel Jonsson, vi måste också ha ett system som är fri-

stående från reformer som genomförs i Finland. Jag tycker att SOTE-

reformen är ett väldigt dåligt exempel på hur det kan slå mot självstyrelsen. 

Själva grunden för självstyrelsen och hela den kommunala självstyrelsen blir 

rubbad om de planer man hittills har tittat på blir verklighet.  

Ursäkta att jag har överskridit min tid. 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Tack, fru talman! Tack vicetalman Viveka Eriksson för ett intressant re-

flekterande debattinlägg.  

Ett argument till varför liberalerna är försiktigt tveksamma till alter-

nativet att de åländska skattepengarna skulle stanna på Åland var att det 

inte skulle ge nya självstyrelsepolitiska möjligheter. Jag kommer inte 

ihåg den exakta formuleringen, men samtidigt ska man komma ihåg att 
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det ger inte heller en fortsättning med dagens avräkningssystem. De 

stora självstyrelsepolitiska möjligheterna avgörs i frågan om var behö-

righeten framöver kan ligga. Det är där vi måste sätta fullt krut på att 

skattebehörigheterna ska räknas som en naturlig del av en autonomi. De 

ska vara övertagbara för ålänningarna när vi själva så önskar. Man 

måste skilja på de två diskussionerna. När vi ska utveckla den ekono-

miska självstyrelsen handlar det framförallt att få behörigheterna. När vi 

pratar om att skapa ett avräkningssystem som just premierar tillväxt och 

premierar ålänningarna att arbeta hårdare då måste vi skapa ett bättre 

avräkningssystem.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag talade alltså om att självstyrelsen inte får några nya red-

skap, vilket vi får om och när Åland är beredd att ta över beskattnings-

behörigheten. Genom att använda skattepolitiken så kan man också 

göra olika åtgärder för att premiera och stärka den åländska ekonomin. 

Det var de redskapen som jag särskilt pekade på, de redskapen kommer 

inte med det här. 

Vi befarar också att om man går in för åländska pengar så kommer 

det att stoppa upp möjligheten att också i framtiden överföra skattebe-

hörigheten. Vi ser det som en problematik. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Det skulle vara intressant om vicetalmannen vill utveckla det ytterligare. 

Jag tror att det är precis tvärtom. Skapar vi en självstyrelse där vi lever 

på våra egna meriter, på de skattepengar själva arbetar ihop, så betyder 

det att om det kommer en förändring på skatteområdet från Helsingfors 

som slår snett mot Åland, t.ex. SOTE-reformen, då får vi ställa oss frå-

gan här i Ålands lagting; vill vi ta över den här behörigheten och rätta till 

ett problem som inte får en dålig konsekvens för den åländska offentliga 

ekonomin? Det om någonting skulle vitalisera en debatt om vilka förde-

lar och nackdelar ett överklagande av ett visst beskattningsområde 

skulle ha. Det skulle vara den stora vinsten också i ett sådant system. Vi 

ser att det är det som vi själva arbetar ihop och den lagstiftning som vi 

har på det här området som också påverkar den offentliga ekonomin och 

hur det åländska samhället utvecklas. Vore inte det är en intressant möj-

lighet och värt att beakta i den här diskussionen? 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Orsaken till att jag diskuterade i den här riktningen är för att 

den här frågan dök upp i Aalto kommittén. Man lyfte upp frågan för att 

man ville sätta stopp för diskussionerna om beskattningsbehörigheten. 

Jag tror att det finns ett sådant intresse bland våra kompanjoner på 

rikssidan så att man gärna bromsar den utvecklingen och pekar på att 

Åland redan har fått det här. 

Dessutom finns det en baksida med det systemet. Det kommer inte i 

förlängningen att uppmuntra till behörighetsöverföringar. Varför skulle 

självstyrelsen ta på sig mera behörigheter om det inte regleras på sätt el-
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ler annat med ekonomin? Ska vi sköta mera men få mindre pengar till 

helheten? 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Social- och hälsovårdsreformen har sedan förra sommaren 

fungerat som en ögonöppnare för många av oss. Den har fått oss att 

fundera över hur det egentligen är ställt med vår åländska behörighet. 

Jag skulle gärna höra om vtm Eriksson har några funderingar kring 

om det kan finnas flera överraskningar där vi har delad behörighet som 

kan bli betydande för Åland i framtiden? Alltså där Finland och Åland 

har delad behörighet och där Finland kan fatta beslut över områden där 

Åland egentligen har egen behörighet, på det sättet som social- och häl-

sovårdsreformen indirekt kan ha en väldig betydelse för Åland? 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag kan förstås inte sia om andra reformer. Jag talar för att vi 

måste bygga ett avräkningssystem som fungerar oberoende av de refor-

mer som man vill göra i Finland. Det ska man kunna göra i Finland, det 

blandar inte vi oss i. Det ska inte slå tillbaka på självstyrelsen och dra 

undan mattan för vårt eget system. Det blir helt tokigt. Därför är det 

väldigt noga och viktigt, nu när vi kommer vidare med utformningen av 

kommande ekonomiska system, att man har så tydliga skrivningar som 

möjligt. Det som riket gör inom sina behörighetsområden ska helt enkelt 

vara neutralt mot Åland. Det är det som landskapsregeringen borde 

jobba med nu, att se till att SOTE-reformen blir neutral i förhållande till 

åländska skattebetalare. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Jag är helt enig med vtm Eriksson, det här är otroligt viktig. 

Det kanske behöver få ett större fokus nu än vad man någonsin har trott. 

Det är förstås otroligt viktigt att det blir ekonomiskt neutralt för Ålands 

del men också politiskt. Har Åland en gång en behörighet över ett om-

råde så borde det vara en klar vattendelare. Jag håller helt med vtm Er-

iksson, jag kan inte heller sia om reformer. Det kanske skulle vara in-

tressant att fördjupa sig och utreda lite. Kanske det finns utrymme i 

kommittén att titta lite på vilka områden det kan finnas och verkligen se 

allvaret i att inte vår behörighet och självstyrelsen naggas i kanten av att 

Finland kan börja använda den här typen av verksamheter för att egent-

ligen påverka den åländska självstyrelsen och indirekt vår bestämman-

derätt. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! I det här fall ett det väldigt tydligt eftersom Åland har behörig-

het inom social- och hälsovården. Finland har sin behörighet att göra 

vad de vill och det säger vi ingenting om. Vi har också behörighet över 

kommunalskatten och kommunernas administration. Blir det en sådan 

åtgärd att de åländska skattebetalarna ska vara med och finansiera 

SOTE-reformen då griper det in i vår behörighet inom båda de delar där 

det helt klart är självstyrelsens behörighet. Det är så olyckligt om det blir 
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resultatet. Jag räknar med att landskapsregeringen ser till att det inte 

blir resultatet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Vicetalman nämnde 0,48 som i en övergångsperiod 

och så har jag också förstått. Tror vicetalmannen på att 0,48 överhuvud-

taget kommer att träda in innan vi kommer in i en diskussion om en ny 

självstyrelselag med ett nytt ekonomiskt system? 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Mot bakgrund av den mångåriga diskussionen som har förts 

mellan självstyrelsen och Finland, mot bakgrund av de utredningar som 

har gjorts och mot bakgrund av det som Ålandsdelegationen har sagt så 

har man ändå kommit så långt i hela den här processen att man har 

lyckats öppna dörren. Man har öppnat dörren och fått en insikt hos lan-

dets statsminister, man ser att det finns ett behov att justera avräk-

ningsbeloppet. Jag tänker inte tro, men jag har en absolut förhoppning 

att landskapsregeringen ska lyckas i det fortsatta arbetet. Det är finans-

ministeriet och finansministern som är nyckelpersoner. Det är finans-

ministeriet som ska jobba vidare. Jag bara uppmuntrar landskapsrege-

ringen att fortsätta att öppna dörren ännu mera. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Det är väl allas förhoppningar att man någon gång ska komma till ett re-

sultat av de här förhandlingarna. Det är väl egentligen ingen som vet hur 

många år förhandlingarna har pågått. 

Ett parti och en statsminister har ändå brutit ett löfte som har varit 

förankrade i riksdagen. Tilltron till sådana löften blir inte så stark när 

man vet att löften är så enkla att bryta. Det är klart att man ska jobba 

utgående ifrån 0,48 men jag är orolig för att det här kommer att förhalas 

så långt framåt i tiden så att vi börjar diskutera ett nytt ekonomiskt sy-

stem innan man 0,48 är fastslaget i riksdagen.  

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Mot bakgrund av det som hände med vindkraften så har jag förståelse 

för att man kan resonera såsom ltl Eklund. Jag vill också säga som vice-

lantrådet sade, det är ändå landet Finlands statsminister som har sagt 

det här. Det blir nog ett verkligt dubbelt svek om det inte skulle gå vi-

dare. Verkligen! 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Jag vill passa på att ge vtm ltl Eriksson en eloge. Det känns 

tryggt att vtm Eriksson är med i Ålandskommittén med den inställning-

en när det gäller målsättningen med arbetet. Uttrycket ”mera politik i 

politiken” har skrämt mig väldigt mycket ända sedan jag hörde det 

första gången. Tidigare lantrådet, Camilla Gunell, tidigare lantrådet Vi-

veka Eriksson och tidigare lantrådet Roger Nordlund är de som tydligast 

har talat för att vi måste ha en stabil juridisk grund och vi måste ha klara 

och tydliga regler som vi kan lösa när tvister uppstår för vi har skådat 
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hur verkligheten fungerar. Det gläder mig att den uppfattningen håller 

på att spridas. Nu har jag den bilden att hela den åländska gruppen i 

Ålandskommittén börja dela den här uppfattningen. Inledningsvis i ar-

betet var det lite oroväckande. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Historiskt har det visat sig att det är när vi har juridisk grund 

som vi brukar få rätt. När en part är starkare så är det svårt för en sva-

gare att få fram sin syn och vilja. Vi jobbar väldigt klart för att det ska 

finnas system för var man för förhandlingarna, det ska finnas tidsa-

spekter och det ska också finnas konfliktlösningsmekanismer. Det har vi 

inte i nuvarande system. Jag har saknat att man aldrig har haft en part 

att kunna gå till när det ytterst har skurit sig. 

Vinsten med arbetet att få mera politik är ändå att vi kommer att få 

till stånd ett smidigare system för behörighetsöverföringar. Vi kommer 

att få ett moderniserat avräkningssystem. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Goda relationer och goda kontakter är hela tiden A och O i 

politiken och det ska vi alltid se till att vi odlar från åländsk sida. Vårt 

självstyrelsesystem får inte bli beroende av det, vi måste kunna känna en 

trygghet. 

Fru talman! Jag tycker att vtm Eriksson höll ett väldigt bra tal angå-

ende beskrivningen av arbetet i Ålandskommittén och hur statusen är 

nu. I min tidigare roll som vicelantråd och nu som medlem i självstyrel-

sepolitiska nämnden har jag haft förmånen att följa arbetet och arbetet 

har gått framåt. Jag tycker att det känns bättre ur åländsk synvinkel 

både när det gäller den juridiska biten och säkerheten i systemet. Åland 

är väldigt starkt för konfliktlösningsmodeller. 

När det gäller det ekonomiska systemet så ska man inte bara utveckla 

den nuvarande klumpsumman, utan man har också en öppenhet för att 

se på andra system. Det känns bra. Nu känns det som att man arbetar 

framåt. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det är så. Vi har ju hållit på nu några år med kommittéarbetet. 

Visst har det tagits steg framåt, men vi har också haft dagar när vi har 

tyckt att det kanske inte går så mycket framåt, men det blir en framgång. 

Framförallt vill jag understryka det smidigare systemet för behörighets-

överföringar, att vi inte alltid ska in i självstyrelselagen när någon fråga 

som Ålands folk och Ålands lagting tycker att vi borde ta hand om för att 

kunna sköta en bättre politik för ålänningarna. Jag ser med tillförsikt 

fram emot slutresultatet, men det finns ännu lite berg att bestiga i det 

fortsatta arbetet. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Gun-Mari Lindholm 

Tack, talman! Jag vill inleda med att föreslå bordläggning av det här ärendet 

till onsdagen den 23 mars. Jag hoppas att det får understödd med anledning 
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av att lantrådet inte är närvarande, hon har andra uppgifter idag i Helsing-

fors. Jag hoppas att lantrådet ska kunna vara med och delta i den debatten. 

Redogörelsen som landskapsregeringen har skickat till lagtinget är ett väl-

digt gediget dokument, den är innehållsrik och informativ. 

Jag kommer att upprätthålla mig kring de konstitutionella områdena, sär-

skilt de som har språkligt perspektiv och i synnerhet det svenskspråkiga per-

spektivet. 

Jag inleder med hembygdsrätten. Jag tror att vi är många som drog en 

lättnadens suck när lagen äntligen började gälla den 1 januari 2016. Det var 

en lång strävan att kunna erbjuda åländska studerande som studerar utanför 

Åland att behålla hembygdsrätten under den tid som de studerar. Det här har 

varit en viktig fråga för de studerande, de har haft en vilja att vi politiker på 

något sätt kunde erbjuda den här möjligheten i lag, vilket nu är gällande. 

Landskapsregeringen har haft en inkluderande inställning, att inkludera i 

stället för att exkludera. Det tar vi väldigt väl emot. Det är också en from för-

hoppning att navelsträngen inte blir helt hållet avklippt efter att studierna är 

avslutade så att de studerande söker sig hem till Åland med sina nyvunna 

kunskaper och erfarenheter. Vi ser att vi behöver dem på Åland i framtiden, 

då är det bra att vi redan under studietiden har visat att vi är intresserade av 

dem och deras framtid. 

Jag vill också under moment två lyfta fram språkanvisningar som land-

skapsregeringen har tagit fram. Jag hörde en radiointervju med polismästare 

Maria Hoikkala som på ett väldigt elegant sätt berättade på vilket sätt man 

idag hanterar de språksituationer som kan komma upp med anledning av att 

vi har delad behörighet inom det väsendet. Inom polismyndigheten har det 

varit väldigt mycket fram och tillbaka när det gäller den frågan. En stor eloge 

till nuvarande polismästare som uttryckte sig väldigt väl och beskrev hur man 

hanterade den språkliga situationen inom myndigheten. ”Inga bekymmer” 

uttryckte hon sig ganska kortfattat. 

En annan sak som har varit många år på tapeten och som man också be-

skriver i det här dokumentet är sjukvård på svenska. Alla som någon gång har 

varit sjuk och som behöver ha sjukvård utanför Åland vet att det är viktigt att 

man får tala sitt modersmål och få information om sin sjukdom på svenska, 

det är en del av sjukvården.  

Inom ÅHS har man nu börjat upphandla och ett av kriterierna i den vård 

man köper utanför Åland är det svenska språket, det är en viktig ingrediens 

och det bör följas upp kontinuerligt. Landskapsregeringen beskriver under 

punkt 2.4 en enkät där man frågar människor, som har varit utanför Åland 

och fått vård, på vilket sätt de har blivit bemötta. Den enkäten ligger som un-

derlag i de fortsatta upphandlingarna av sjukvård utanför Åland. Vi kan kon-

statera det har gått ner en del, naturligtvis med den anledningen att man kö-

per mer sjukvård från finskt håll. Man har behövt prioritera den vården för 

att den har varit billigare. Det här är jätteviktig fråga för ÅHS styrelse att följa 

upp. Jag har alltid menat att det är en väldigt viktigt självstyrelsepolitisk 

fråga att vi på Åland som är svenskspråkiga får svenskspråkig sjukvård även 

utanför Åland. 

Ett annat ärende är gränsbevakningen. Talar man med finska medborgare 

så tycker de att det är tryggt när man ser militärer, då känner de sig trygga. 

På Åland känner vi oss inte trygga när vi ser militärer. I skärgården känner 

man sig trygg när man ser sjöbevakare som man allmänt talar om. Särskilt i 
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skärgården har man arbetat för att man ska få behålla de olika sjöbevak-

ningsstationerna runt om i skärgården. Idag är det bara Kökars sjöbevakning 

som finns kvar. Från mitt köksfönster i Seglinge var sjöbevakningsbåten den 

första båt jag såg på vattnet efter att isen hade gått och det kändes väldigt bra. 

Det tror jag att man tycker i skärgården överlag. 

Sjöbevakningen är viktig faktor som man använder sig av. Det är inte bara 

att patrullera gränserna utan de är också en stor hjälp i skärgården när det 

gäller sjukdomsfall eller handräckning till polisen. När polisens närvaro krävs 

i skärgården så begär man handräckning från gränsbevakningen eftersom 

inte skärgårdskommunerna har någon polisnärvaro.  

Ålandsexemplet är ett väldigt bra exempel på hur man kan lösa konflikter 

på fredlig väg. I likhet med det som man beskriver i det här dokumentet så 

hoppas jag att landskapsregeringen också fortsättningsvis informerar om 

Ålandsexemplet. Det är unikt och något som vi ska vara stolta över och aldrig 

glömma att berätta om. Ålandsexemplet är något som man avundsvärt tittar 

på hur det är löst. Sedan kan vi här alltid tycka att det kunde vara ännu 

bättre, men ett fredsprojekt är i alla fall bra. 

När det gäller att studera utanför Åland så det också viktigt. Man skriver 

särskilt om att studera i Finland. I media för ett litet tag sedan skrevs det om 

en ung kvinna som studerar juridik i Helsingfors och hon kunde berätta att 

det var ganska svårt eftersom studierna går nästan helt hållet på finska. Vi 

från åländsk sida måste alltid hävda att också åländska ungdomar ska ha sin 

språkliga rätt att få studera på svenska. När det gäller olika studieinriktning-

ar, som nu i det här fallet juridik, så studerar de flesta ålänningar i Sverige el-

ler på engelska som de flesta ålänningar i varje fall behärskar bättre än finska. 

Det i sin tur medför naturligtvis att när man ska söka jobb inom statens äm-

betsverk som åklagare eller domare så är man diskvalificerad. Det här är en 

viktig fråga att arbeta med. Inom statens ämbetsverk krävs det en finsk ju-

ristexamen, vilket man kan komplettera men det är förstås på ett annat språk 

än vad man tidigare har studerat och det krävs även lilla språkprovet i finska. 

Jag tycker att det här är en väldigt viktig sak som man också behöver arbeta 

vidare med. 

Vuxenstuderande nämns också. Jag har hört att det är det väldigt svårt, 

man blir väldigt ifrågasatt när man som vuxenstuderande söker olika former 

av studiestöd och andra former av stöd. Här finns också någonting att arbeta 

för. Jag tycker att det är bra att det finns upptaget här, det gör också att 

nämnden och andra utskott kan titta lite närmare på det. Det är viktigt. Vill vi 

att särskilt kvinnor, som kanske har varit hemma med barn, ska studera och 

förkovra sig och sedan vill ut i yrkeslivet då ska det här också fungera, annars 

blir det bara att man snackar men det finns ingen verkstad bakom. Jag hop-

pas att man också ska försöka få det att fungera. 

Slutligen vill jag säga några ord om de upphovsrättsliga problem som 

finns. För oss på Åland är det också ett språkligt problem eftersom vi inte kan 

ta del av det svenska utbudet som finns. Det betyder att den svenska minori-

teten i Finland blir diskriminerad. Jag förstår att man inom landskapsrege-

ringen jobbar väldigt hårt med den här frågan. Jag önskar lycka till så att vi 

ska få det här problemet löst. Tack. 
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Ltl Britt Lundberg, replik 

Tack, fru talman! Jag fäste mig vid frågan om att ålänningar väljer att 

studera i Sverige, kanske av språkliga skäl, och sedan har de en be-

gränsning, bl.a. som jurist, att söka jobb inom det offentliga rättsväsen-

det på Åland eller i Finland.  

Samma sak som en juridikstuderande gäller väl om man är mera 

samhällsinriktad och intresserad av det samhällsvetenskapliga området. 

Där kanske det i första hand inte handlar om arbetsplatser. När det gäl-

ler praktik under studietiden så har jag förstått att man är utestängd 

från praktikplatserna i Sverige eftersom man är finsk medborgare, sär-

skilt om det handlar om praktik på utrikesdepartementet eller liknande. 

Som ålänning har man då endast en enda praktikantplats, vilken är väl-

digt värdefull, men ändå en enda praktikplats! Det borde också arbetas 

vidare med. 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Det är jättebra att ltl Britt Lundberg lyfte den här frågan. Vi 

som politiker ska vi försöka göra det möjligt för våra ungdomar att få en 

bra praktikplats. Helst skulle man vilja att de kommer till landskapsre-

geringen eller någon annanstans på Åland så att vi får fånga in dem. Vi 

ska vara jättebra på att ta emot dem så att de tycker att det här är värl-

dens bästa arbetsplats och att de kan se sin karriärmöjlighet inom land-

skapsförvaltningen. Men om så inte är fallet, utan man är intresserad av 

någonting annat som inte vi kan erbjuda, så är det också bra att man är 

utanför Åland och kan se på saker och ting med andra ögon när man 

kommer tillbaka. Vi ska göra allt som är möjligt för att hjälpa till. Jag 

hoppas verkligen att landskapsregeringen tar det till sig. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Jag håller med om att det också är värdefullt att man vidgar 

sina vyer lite. Det gynnar Åland i längden att man också har varit någon 

annanstans och fått impulser som man sedan kan föra med sig när man 

sedan förhoppningsvis kommer hem hit och arbetar. 

Vi minns nästan med smärta hur jobbigt det var med behörigheten 

kring alla våra socialarbetare som studerade i Sverige och var fullfjädrat 

behöriga där. Jag kan inte förstå hur det ska vara så omöjligt att vara 

behörig som socialledare på Åland.  

Det har visat att det dyker upp nya områden. Nu har jag förstått att 

samma sak gäller dietister, man duger i Sverige men inte på Åland för 

att man inte duger i Finland. Nu råkar de här vara ganska nära mig, men 

det kanske finns många andra områden som vi inte känner till. Det vore 

intressant att veta.  

Jag antar att ltl Lindholm gärna hjälper till och trycker på med arbe-

tet att minska klyftorna mellan Åland och Sverige eftersom vi har så 

mycket studenter i Sverige.  

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Ja, jag kan lova att jag ska göra allt vad jag kan och förmedla 

uppgifterna. Jag ser att utbildningsministern nickar instämmande. Vi 

kommer att vara på honom med gaslåga när det gäller detta.  
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Dessa områden som har med lagstiftning att göra så där har jag aldrig 

förstått varför man inte skulle duga om man kommer från Sverige ef-

tersom det ändå är metodiken man lär sig. Det är inte lagstiftningen 

som sådan, lagstiftningen slår man ändå upp i en bok. Den åländska 

lagboken lär man sig varken i Helsingfors, Uppsala eller i Cambridge, 

utan den lär man sig här. Det där borde inte vara något problem om 

man bara vill. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Axel Jonsson  

Tack, fru talman! Språk och politik ligger tyngdpunkten på i den här redogö-

relsen. Jag tänker dela in mitt anförande i de områdena. 

Det svenska språket, det radas upp en hel del problem och utmaningar 

framöver. Ett intressant i kapitel som är värt att lyfta fram är kapitel 2.5 ”Det 

svenska språkets ställning i samband med IT-lösningar”. Jag vill tacka land-

skapsregeringen för att de problematiserar och reflekterar i redogörelsen. Det 

har delvis varit aktuellt när vi har diskuterat polisfrågor här i lagtinget tidi-

gare. Många datasystem brister i sin svenska utformning, om man ska ut-

trycka det milt. Det här är ett område som vi ser att blir alltmer problematiskt 

just med tanke på de delade behörighetsområden som delvis har diskuterats 

tidigare. 

Jag skulle vilja fokusera särskilt på en sak som lyfts upp som ett problem. 

Landskapsregeringen skriver: ”I de fall Åland utvecklar egna systemlösning-

ar är man beroende av att använda de stödtjänster som staten utvecklat för 

exempelvis identifiering och signering.” Det här begränsar våra möjligheter 

att utveckla egna datasystem på Åland. Jag tycker att man borde fundera på 

den här frågan inte minst när vi i Ålandskommittén diskuterar framtida be-

hörigheter. Ska vi lita på att vi kan använda ett finskt system för identifiering 

och signering framöver eller behöver vi kanske utveckla ett eget system? Vi 

har diskuterat det här tidigare, i samband med att vi hade en debatt för några 

år sedan om att överta folkbokföringen, att det här är ett bekymmer som 

kommer. 

Det kan vara så att för att vi vill säkra det svenska språket på Åland så vill 

vi använda oss av svenska system i framtiden. Då gäller det att se till att det 

inte faller på en sådan komponent att man måste använda ett finskt system 

för en så enkel sak som att identifiera sig. Tack landskapsregeringen för att ni 

lyfter upp den här problematiken. Jag hoppas att vi fortsätter den här debat-

ten på alla plan för att se till att vi faktiskt kan skapa svenskspråkiga datasy-

stem både på de områden där vi har behörighet men också trycka på för att 

de finska datasystemen ska fungera för ålänningarna. Man ska inte behöva 

kunna finska för att arbeta vid en statlig myndighet på Åland eller till och 

med på en åländsk myndighet. Den tanken vill man inte ens tänka förstås. 

Jag tycker att man fortsättningsvis måste titta på språkfrågorna med ett 

helikopterperspektiv och se på de stora strukturerna och de stora förändring-

arna som sker runt omkring oss. 

Ett exempel som jag tror att kan bli oerhört problematiskt framöver är den 

tingsrättsreform som den sannfinländska justitieministern lade fram här för 

ett tag sedan. Man lägger ner sex tingsrätter i Finland, man slår ihop dem helt 
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enkelt. Det betyder att Österbottens tingsrätt, som var den enda tingsrätten i 

Finland tidigare med svenska som majoritetsspråk, försvinner. Majoriteten 

av ärendena där kommer att vara på finska framöver. Det är ju inte särskilt 

konstigt mot den bakgrunden att det är svårt i dagsläget att bli jurist i Finland 

på svenska eftersom en stor majoritet av alla rättsfall och alla prejudikat en-

bart finns på finska. Hur ska man kunna studera rättsfall om de inte ens finns 

på det egna språket? Det är en oerhört stor utmaning.  

Mot den bakgrunden diskuterade vi också i Ålandskommittén inför vårt 

delbetänkande.  Ska det krävas finskt medborgarskap i framtiden för att 

kunna arbeta som t.ex. domare, gränsbevakare och poliser på Åland? Jag var 

av den bestämda uppfattningen att något sådant ska vi inte gå med på. Tyvärr 

fick jag inte de övriga ålänningarna i kommittén med på att driva den frågan 

hårt. Jag reserverade mig, jag kommer att fortsätta att driva den frågan i det 

fortsatta kommittéarbetet och jag hoppas att övriga partier också kan tänka 

om lite i den frågan.  

Vi ser att det här är ett växande problem och vi har en möjlighet att säkra 

arbetskraft och kompetens inom de här områdena på Åland. Det kanske finns 

flera områden ytterligare som nämndes här i debatten. Vi har den chansen nu 

i samband med självstyrelserevisionen. Den chansen ska vi verkligen se till 

att ta. Vi ska inte vara beroende av arbetskraft österifrån för att kunna arbeta 

på Åland, för att man dels behöver kunna finska för att förstå datasystem och 

annat men kanske också för att man har ett medborgarskapskrav som åt-

minstone merparten av svenskarna inte uppfyller. Det kan vi ändå vara över-

ens om. Man ska titta på de här frågorna ur det perspektivet och se de stora 

strukturerna och den stora trenden. 

Vi har också experiment med skolryska som införs i Finland för närva-

rande. Man håller på att skissa på en slutlig lösning. Man måste inte längre 

lära sig svenska i skolorna i Finland, åtminstone ska det finnas undantag för 

den här regeln. Jag tycker att det är synd att se en sådan utveckling. Det är 

klart att det också har utmaningar för Ålands del att kunna umgås med Fin-

land på svenska framöver. 

Kort om ekonomin. Jag tycker att det har varit en bra diskussion på det 

ekonomiska området. Det blir oerhört aktuellt och debatten får en annan 

tyngd med tanke på de händelser som vi har sett de senaste månaderna. Jag 

tänker förstås på vindkraftstödet som har debatterats flitigt. Jag blev lite för-

vånad när vi förväntade oss från åländsk sida att man skulle komma hit och 

förklara hur man har tänkt. Vi trodde att man skulle skicka hit statsministern 

men Ålandsministern kom hit. I tidningen dagen efter så läser man att nu har 

man lovat 0,48 i en förändrad avräkningsgrund och vindkraften försvann 

mer eller mindre helt från den politiska diskussionen. Jag vet inte om man 

ska tolka det som politisk taktik eller vilka slutsatser ska man dra? Det är 

kanske för tidigt. Men nog blev man ytterligare förvånad när man läste en av 

våra tidningars korta intervju med regeringspartiet sannfinländarna som 

överhuvudtaget inte kände till att det här var en fråga som var aktuell. Jag vill 

nästan kalla det respektlöst att åka till Åland och lova att man ska titta på frå-

gan om en reviderad avräkningsgrund utan att överhuvudtaget ha förankrat 

det i den egna regeringen. Jag tycker ändå att det är anmärkningsvärt att 

man reser till Åland med en sådan politik. Inte vet jag hur våra regeringspar-

tier skulle reagera om vi hade en finansminister som kom med utfästelser här 

i salen och lovar att vi ska titta på frågor utan att ha fört diskussioner med öv-
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riga regeringspartier. Jag har för mig att det hör till god politisk sed att man 

ändå för diskussioner inom regeringen före man ger utfästelser, speciellt om 

man gör det mot en extern part. 

Om vi tittar på framtidens ekonomiska självstyrelse som det har varit en 

bra diskussion om här i salen idag så befinner vi oss i ett avgörande skede i 

Ålandskommittén. Därför är det oerhört viktigt att vi diskuterar de här frå-

gorna noga, tittar på olika alternativ och faktiskt använder de exempel som vi 

har samlat på oss under den tid som vi ha levt med klumpsummesystemet, 

det blir snart 30 år när den nya självstyrelselagen träder ikraft.  

I reformer som t.ex. YLE skatten så konstaterade man att det här är något 

som inte berör Åland överhuvudtaget. Ålänningarna ska inte vara med och 

betala den här skatten och det ska inte påverkar klumpsumman. 

Nu har vi samma sak med SOTE-reformen och sjukvårdsreformen. Man 

menar att Åland ska uteslutas, man ska inte blandas in i en sådan skatt, man 

ska undantas från den helt och hållet.  

Ska vi fortsätta bygga på ett system där vi för varje reform blir tvungen att 

undanta Åland ifrån principen att vi ska ha 0,45 inkomster men vi ska inte 

vara med och betala hälso- och sjukvårdsskatt och vi ska inte vara med och 

betala mediaskatt osv.? Det blir att bygga ett lapptäcke av ett dåligt system, 

vill jag påstå. Vi måste hitta på ett alternativ där vi på Åland kan skapa en 

självstyrelse som lever på sina egna meriter och på de skattepengar ålänning-

arna producerar och genererar. Jag tror att det är oerhört avgörande. Då 

skapar vi också det som har efterfrågats här i debatten; ett system som pre-

mierar ålänningarna att arbeta lite hårdare och som premierar oss här i salen 

att skapa en skattepolitik och en näringspolitik som genererar en positiv 

skatte- och inkomstutveckling. Idag har vi i princip väldigt få incitament för 

att bedriva en god näringspolitik, åtminstone om vi ser till den egna budgeten 

här. Som tur är så bryr vi oss om det åländska näringslivet i övrigt. Jag är helt 

övertygad om att det skulle skapa ett större incitament och en tyngre politisk 

debatt om vi skulle få ökade inslag av ekonomiska incitament för en god nä-

ringspolitik.  

Om vi skulle hålla våra egna skatter på Åland så ger det här inte några inci-

tament att ta över nya behörigheter, vi får inte mera pengar. Frågan som man 

måste ställa sig; vill vi ha en självstyrelse där vi lever på bidrag och allmosor 

från den finska staten? Vi är tvungen att lita på att man kommer med vind-

kraftstöd och stöd för utbyggnad av kortrutt eller någonting annat. Eller vill 

vi skapa en självstyrelse där vi lever på våra egna meriter? Då kan vi stolt säga 

att det här är våra skattepengar som vi har arbetat ihop, det står vi för och vi 

finansierar vår välfärd utifrån det. Jag tror att det skulle vara oerhört motive-

rande för det åländska samhället att utvecklas politiskt och utvecklas på sina 

egna meriter och inte på någon annans. Tack, fru talman. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Fru talman! Tack ltl Axel Jonsson för ett intressant resonemang. 

Det sista om det ekonomiska systemet så delar jag långt det som ltl 

Axel Jonsson för fram. Jag avvaktar med spänning konklusionerna i 

Ålandskommittén. 

Jag begärde ordet när ltl Jonsson nämnde tingsrättsreformen i riket. 

Jag tycker att Åland kunde ha en roll där. Just nu diskuteras de summa-

riska tvistemålen. Regeringen vill koncentrera de målen till vissa tings-
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rätter i landet. Det måste ju finnas någon tingsrätt som tar hand om de 

svenskspråkiga ärendena. Här tycker jag att Åland kunde ha en funktion 

att hålla sig framme och säga att vi har en tingsrätt på Åland som kunde 

sköta de summariska tvistemålen för hela landets del och därmed skulle 

man trygga och utveckla tingsrättens verksamhet här på Åland. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Det är intressant att vicelantrådet tar upp det här. Jag hade förmånen 

att få tala vid den åländska studentföreningen i Helsingfors när de hade 

Ålandsafton i helgen. Jag lyfte fram samma sak även om jag betonade 

att jag tycker att man som svenskspråkig i Finland inte ska behöva resa 

till Åland för att gå till tingsrätten. Men det kan vara ett alternativ fram-

över om det inte finns andra tingsrätter. Det här är ett tankesätt som vi 

kanske måste utveckla i större utsträckning om man överhuvudtaget ska 

ha möjlighet att leva på svenska i Finland framöver. Utvecklingen går ju 

precis åt andra hållet, åtminstone om man ser öster om Skiftet. Det är 

klart att vi här på Åland på många sätt kan bidra och stärka det svenska 

språket i Finland om vi erbjuder oss att sälja tjänster till de svensksprå-

kiga i Finland eller när staten inte själva klarar av att ge svenskspråkig 

service då kan vi producera den servicen åt dem. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Det här är naturligtvis en fråga för staten att diskutera. Jag tycker att 

man från åländsk sida ändå kan visa att det finns ett intresse av detta. 

Det finns ju ett tankesätt i tiderna bl.a. när den svenskspråkiga sjöfarts-

utbildningen koncentrerades till Åland och man byggde Sjömansskolan. 

Åland kan ju utföra tjänster på svenska för hela rikets räkning. Jag tyck-

er att vi kanske kan hänvisa till det exemplet och se en möjlighet att ut-

veckla och därmed trygga tingsrättens existens på Åland. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Jag delar den uppfattningen. Jag tycker att man bör vara lite offensiv på 

den punkten. Samtidigt vill jag också varna för att det aldrig får bli 

Ålands ansvar att se till upprätthålla svenskspråkigheten i Finland. Vi 

måste vara noga med att betona det i den här typen av diskussioner. Vi 

kan bidra och hjälpa till men vi kan inte ta på oss ansvaret att producera 

svenskspråkig service åt finlandssvenskarna. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Då Finland svek sitt handslag, sitt löfte om vindkraftstödet, 

så märkte vi i landskapsregeringen tydligt, och det vågar man säga, att 

regeringen i Finland hade dåligt samvete över det svikna löftet. Bra så! 

Sviker man någon så ska man ha dåligt samvete om man är en civilise-

rad person och representerar ett civiliserat ämbete. 

Om man inte kan komma överens om sådant som står vid sidan av 

det juridiska i självstyrelselagen, i det ekonomiska umgänget, så bör 

man gå till kärnan. Man bör gå till de saker där det finns en juridik i bot-

ten. Därför gav landskapsregeringen uttryckligen, inför statsministerbe-

söket, förslaget om att avräkningen skulle justeras till 0,48 procent. 
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Ltl Axel Jonsson, replik  

Tack så mycket för den upplysningen. Det är bra att vi från åländsk sida 

driver frågan, vilket vi alla har varit överens om att ska göras. Det är de 

facto också ett svek att man inte har läst den självstyrelselag som man 

har varit med och antagit i riksdagen och som tydligt stadgar att avräk-

ningsgrunden ska revideras om det sker stora förändringar i statsboks-

lutet, vilket man har konstaterat gång på gång att så har skett. Det är ett 

långt svek under nästan tio år när man inte ens har varit benägen att 

diskutera frågan. Det är bra att landskapsregeringen lyfter upp frågan. 

Samtidigt tycker jag att det är respektlöst att den finska regeringen åker 

till Åland och säger att det här är något som är bra och det ska man gå 

vidare med utan att ha förankrat det hos övriga partier i regeringen, vil-

ket var uppenbart eftersom sannfinländarna överhuvudtaget inte kände 

till frågan. Mot den bakgrunden så tycker jag att man inte ska dra för 

långtgående slutsatser. Man bör nog vänta på tydligare svar från rege-

ringen som helhet före man kan lita på den utfästelsen. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Den dagen vi ser att det finns en riksproposition i ärendet 

och när lagtinget får behandla ett eventuellt samtycke då vet vi att vi är i 

hamn. 

Det kan hända att vi står inför ett nytt politiskt förvaltningsklimat på 

rikshåll, att man förhandlar mindre om allting och har allt i paket och 

istället ger man mera politiska löften och besked på förhand. Kanske det 

blir ett sådant klimat här på vårt håll också. Det finns ett behov av att 

berätta för allmänheten om vad som pågår. Det här är något som vi i så 

fall måste lära oss att förhålla oss till. 

I den här frågan just nu så var uttryckligen Finlands statsminister på 

besök inte centerpartiets ordförande. I samband med detta fick vi ett 

löfte och det är det som vi måste förhålla oss till och arbeta utifrån. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Det ska vi givetvis göra. Samtidigt måste man få förbehålla sig rätten att 

ställa sig lite frågande till varför inte en statsminister förankrar en sådan 

fråga i sin egen regering före man ger utfästelser. Den lilla respekten 

tycker jag åtminstone att man kunde visa Åland och ålänningarna. Det 

var bara den synpunkten jag hade. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Stephan Toivonen 

Tack, fru talman! Ärade ledamöter, gruppanföranden hålls i storleksordning 

och därför gläder det mig att Åländsk demokrati idag är före socialdemokra-

terna. Det måste vara någon gallup som jag inte hört talas om så det ska bli 

spännande att läsa morgondagens tidning. Nåja, det var ett skämt. 

Jag hade inte tänkt hålla mig till de stora detaljerna eftersom de stora par-

tierna får hålla sig till dem. Jag tänkte ta upp några punkter som har intresse-

rat oss. 

Den första är punkt 3.6 gränsbevakningen som också togs upp här tidigare. 

Den 20 januari ställde jag en fråga till lantrådet med anledning säkerhetssi-
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tuationen i Europa och vårt närområde. Då sade lantrådet: ”Talman! Land-

skapsförvaltningen har samarbetsorgan som hanterar de här frågorna och 

håller sig informerad, både när det gäller polisiära ärenden, befolknings-

skydd och säkerhetspolitik. Landskapsregeringen håller sig informerad. Be-

dömningarna som gjorda är att det inte är aktuellt med ökade säkerhets-

frågor. Man håller kontroll på läget, både polisen och tullen, det kan ltl Toi-

vonen lita på. Det sades alltså den 20 januari. 

Den 29 januari kunde vi läsa på YLEs hemsida, YLE är väl en ganska re-

spekterad nyhetsrapportör, en rubrik om en omfattande människosmuggling 

till Finland. I texten står: ”Västra Finlands sjöbevakningssektions brottsut-

redning har gripit tre personer för människosmuggling. Brottsrubricering-

en är grovt ordnande av olaglig inresa till Finland.” Vidare från texten; ”de 

flesta insmugglade är från Irak, största delen är unga män. De smugglade 

har kommit med bil, båt och flyg och det är frågan om en av det mest omfat-

tande människosmugglarhärvorna i Finlands historia”. Vidare skrivs; 

”människosmugglingen har skett från Medelhavet via Österrike till Stock-

holm eller Köpenhamn och därifrån vidare till Torneå med bil eller till Åbo 

med passagerarfärja.” Man avslutar; ”sjöbevakningen kom smugglarligan 

på spåren då man i augusti grep en i Sverige bosatt man som reste med båt 

från Åbo till Stockholm.” Så mycket koll på läget nio dagar efteråt!  

Efter det har vi läst att Sverige räknar med att ge avslag på ungefär 80 000 

asylärenden. Vi har också läst att Norge tänker stänga gränsen, man inför 

passkontroll mot Sverige. Sverige har själva infört passkontroll mot Dan-

mark. Det betyder att man inte behöver vara någon Einstein precis för att 

räkna ut vart de personer som kanske inte får asyl, och kanske inte ens har 

identitetshandlingar, söker sig. 

Vi inom Åländsk demokrati undrar om regeringen fortfarande anser sig ha 

full kontroll på läget? Eller finns det anledning i samarbete med de finska 

myndigheterna att se över gränsbevakningen? I januari gällde det faktiskt 

både gränsen mot Sverige och gränsen mot Finland. Det är en viktig fråga. 

Fru talman! En annan fråga som vi vill ta upp gäller energipolitiken. Vi har 

hört om det brutna löftet när det gäller vindkraftstödet. Vi har hört om den 

eventuella höjningen av avräkningsgrunden. Jag blev förvånad när en journa-

list ringde mig dagen efter och frågade vad vi inom Åländsk demokrati ville 

göra med dessa pengar. Jag sade att vi har ett underskott på cirka 20 miljo-

ner, så det är ingenting vi ska göra utan vi ska minska underskottet. Det blir 

inte en cent över utan det finns fortfarande ett underskott. Jag vill framföra 

våra åsikter; när de eventuella pengarna kommer så ska de faktiskt minska 

underskottet och inte som en del spekulerade att allt ska satsas på vindkraft-

verk för då finns underskottet kvar. Jag hoppas att regeringen i den frågan 

något så när kan hålla med Åländsk demokrati. 

En annan fråga som vi också har funderat över är att i det rätt omfattande 

området energipolitik så finns det bara två rubriker; ”Vindkraft och region-

nätsavgifter”. När det gäller regionnätsavgiften så hoppas vi förstås att rege-

ringen tillsammans med kontakter i Bryssel kan få en överenskommelse som 

möjliggör den fria överföringen av varor och tjänster. Men vi vet hur svårt det 

kan vara inom EU. Transiteringen kan ju också ge möjligheter till intäkter. 

Intäkter är ju inte så lätt att hitta förutom skatterna. Jag hoppas verkligen att 

ni kan gå vidare på den punkten. 
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Fru talman! I det här dokumentet består energipolitiken enbart av vind-

kraft. Igår besökte jag Ålandsmässan och diskuterade med folk inom energi-

sektorn. En företagare sålde anläggningar för både solenergi, bergvärme och 

luftvärmepumpar.  

Sedan finns vindkraften. Man subventionerar vindkraften med 80 procent 

och de som köper solceller subventioneras med ungefär 15 procent totalt sett, 

medan de som skaffar bergvärme inte får någon subventionering alls. Finns 

det ingenting annat än vindkraft när det gäller uthållig och neutral energi? 

Sedan finns det också vattenkraft, men vi kanske inte har så mycket vat-

tenkraft, Ämnäsån kanske inte något bra alternativ. Men i dagens läge som 

går det att köpa in el av vilket slag man vill, brun el eller ren el. Ett alternativ 

är faktiskt att subventionera den el som man köper in om den är dyrare än 

den billigaste, istället för att subventionera vindkraften som ska subvention-

eras rätt så mycket enligt de siffrorna jag sett. 

Det finns också möjlighet inom landskapets bolag att lägga in politiska 

riktlinjer angående hur mycket som ska köpas in av olika slag eller hur myck-

et som ska subventioneras. 

Vi från Åländsk demokrati hoppas nog att vi i nästa år kan få se andra ru-

briker inom den hållbara energipolitiken och inte enbart vindkraften.  

Minister Wille Valve, replik 

Tack, fru talman! Jag kan försäkra att landskapsregeringen fortsätter att 

arbeta mot människosmuggling och för att motverka trafficking. Före 

detta kansliminister Gun-Mari Lindholm tog initiativ som har fungerat 

väl, ett myndighetsnätverk mot människosmuggling. Det går i korthet ut 

på att de behöriga myndigheterna, bl.a. räddningsväsendet, håller 

varandra underrättade. Därmed inte sagt att man fördjupar sig i det 

operativa arbetet alltså i ett enskilt fall, det fall som ltl Toivonen här 

nämnde. Gruppen behöver givetvis diskutera det fall till den del det har 

att göra med motarbetandet av trafficking i stort. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, fru talman! Jag avsåg nog inte problematiken med människo-

smuggling utan helt enkelt personer som smugglar sig själva, som olag-

ligt tar sig in i landet. 

Minister Wille Valve, replik 

Jag anar vart ltl Toivonen är på väg med den meningen. Vad vi har kun-

nat notera så här långt så är det inte intressant att ta sig till Åland om 

man söker asyl av den enkla orsaken att man inte på Åland kan få sitt 

ärende handlagt av migrationsverket. Därför är den breda trenden att 

man söker sig antingen till Åbo eller till Helsingfors om man kommer de 

vägarna som ltl Toivonen hänvisade till.  

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Jag vet inte hur de rör sig. Ministern kanske vet vart de söker sig. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, fru talman! Ltl Toivonen pratade om gränsbevakningen och hur 

regeringen borde ha full koll. Han nämnde sedan en operation där 

smugglare de facto åkte fast. Det tyder väl på att gränsbevakningen har 

kontroll över det hela. 

Vad meningen var med Åländsk demokratis historia förutom att 

misstänkliggöra irakiska män igen så har jag inte riktigt full koll på här. 

Kanske ltl Toivonen kan utmana mig och förklara det?  

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Jag avsåg att lantrådet sade att man hade full koll på situationen och se-

dan några dagar senare kunde man läsa om det här fallet. Jag uppfattar 

att man inte kan ha full koll, även om just det här fallet löste sig. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Vad menar man att ha full koll? Ja, att man kan kontrollera sina grän-

ser, vilket uppenbarligen gränsbevakningen skötte om. Jag förstår inte 

problematiken. Vad vill man få fram ur den här diskussionen? Männi-

skor försökte smuggla sig in och människor åkte fast. Det om någonting 

visar väl att gränsbevakningen och polisväsendet sköter sitt jobb och har 

full koll. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag tror att jag avstår att diskutera flyktingpolitik med ltl 

Toivonen. Argumenten som fördes fram i huvudanförandet föll ju på ett 

tydligt sätt i den tidigare replikväxlingen. 

Vad gäller regionnätsavgiften så vet ltl Toivonen att landskapsrege-

ringen jobbar med att få den avgiften avlyft i det elektriska kontaktnätet 

med Sverige. Hur vi gör och hur vi arbetar med frågan har redogjorts för 

i finans- och näringsutskottet.  

Vad gäller kommande näringspolitik och hållbarhetspolitik på områ-

det energi, som anfördes i huvudanförandet, så har vi via näringsmi-

nistern/hållbarhetsministern tydligt sagt att ett kommande eventuellt 

stödsystem kommer att beakta olika energiformer på ett likvärdigt sätt. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Jag säger bara tack! 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Carina Aaltonen 

Fru talman! Jag vill stöda ltl Lindholms förslag till bordläggning och bord-

läggningstiden. Jag ber att få återkomma med flera anföranden på onsdag. 

Talmannen 

Ärendet kommer att bordläggas eftersom ltl Lindholm understödd av ltl Aaltonen har 

föreslagit att ärendet ska bordläggas till plenum den 23 mars. Önskar någon uttala sig 

om bordläggningstiden? Ärendet bordläggs. 
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De talare som är upptagna på talarlistan bereds plats att hålla sina anföranden. 

Minister Wille Valve 

Talman! Jag tänker ta tillfället i akt att lyfta upp lite positiv utveckling på 

social- och hälsovårdsområdet, framförallt de som berörs under kapitel 2.3 

”Översättning av god medicinsk praxis och Pharmaca Fennica” jämte ” Sjuk-

vård på svenska”. 

Vad gäller 2.3 har vi sett en mycket trevlig utveckling under det senaste 

året. JO har i sitt beslut konstaterat att rekommendationerna för God medi-

cinsk praxis och Pharmaca Fennica ska översättas till svenska. Man har pekat 

ut vem som ska göra det, social- och hälsovårdsministeriet och man har satt 

en tydlig tidtabell. Social- och hälsovårdsministeriet ska senast den 30.6.2016 

meddela vilka åtgärder som vidtagits med anledning av beslutet. Detta är bra! 

Det är bra inte bara för Åland, det är bra för Svenskfinland. Vi följer noga 

med. Vi har med våra kontakter med social- och hälsovårdsministeriet och 

även med Rehola jämte stab lyft frågan och konstaterat att detta är den verk-

lighet som också de lever i och agerar efter. 

När det gäller 2.4 ”Sjukvård på svenska” kan vi kort konstatera, vilket även 

har nämnts i media, att vi kommer att vända oss mera till Åbo för vissa pati-

entkategorier. Det innebär också att vi kommer att betala mera vilket ger oss 

en tyngre position att också ställa väldigt tydligt krav. Jag vill särskilt fram-

hålla ÅHS ledningsgrupps gedigna arbete. Man har mycket exakt ringat in var 

problemen finns med att få vård på svenska och var de inte finns, var det fun-

kar och var det behövs kompletterande insatser. Jag vågar påstå att ÅHS sty-

relse har en väldigt tydlig bild av detta. 

Bläddrar vi framåt i redogörelsen till socialpolitik på sidan 6 så ser vi 

samma mening som vi även har sett tidigare. ”Under året har landskapsre-

geringen sett sig tvungen att i flera utlåtanden påpeka vikten av att land-

skapsregeringen hörs, att beredningsmaterial såsom propositioner tillställs 

på svenska och även att tiden för utlåtande är tillräcklig för att möjliggöra 

en bedömning av lagförslagets konsekvenser för Ålands del och för att ge-

nomföra eventuella nödvändiga ändringar i den åländska lagstiftningen.” 

Här kan man konstatera att läget, till den delen det berör svenska språket, är 

oförändrat. Däremot blir puckarna snabbare och snabbare på detta område 

lika som på andra områden på grund av den moderna tekniken. Här ser jag 

också att vi har en formidabel utmaning för självstyrelsen på lång sikt.  

Idag har vi ett system som vilar på att vi i de olika ministerierna har kon-

taktpersoner som har Ålandskunskap och som talar svenska. På kort sikt fun-

gerar det bra. Tittar vi långsiktigt så ser vi att de nybakade finska juristerna 

som tar nya positioner i ministerierna, de talar finska, de talar klanderfri 

engelska och de kanske talar något språk till men det där extra språket är oft-

ast inte svenska. Här tror jag att den åländska självstyrelsen har stora utma-

ningar framför sig på lång sikt. Vi kommer att behöva garantier därefter 

också i den nya självstyrelselagen. Tack för ordet. 

Ltl John Holmberg 

Hållbarhet punkt 13, sidan 20. Hållbarhet är ett ledord som idag genomsyrar 

det mesta i vår vardag. Hållbarhet och utveckling går hand i hand, där nä-

ringslivet på ett framåtsträvande sätt anammat hållbarhetstanken som en 

tydlig marknadsfördel och ett sätt att skapa konkurrensfördelar och bygga va-
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rumärke. Då näringslivet bestämmer sig för att satsa, tar den verkliga håll-

barhetsutvecklingen fart. För att ingen ska ramla av tåget i denna slingriga 

färd mot ett mer hållbart samhälle, gäller det att marknadsförutsättningarna 

är likartade för företagen. Landskapsregeringens ställningstagande är att det 

fortsatta utvecklings- och hållbarhetsarbetet i riket och på Åland samordnas. 

Det är ett bra initiativ att Åland är representerat i Finlands kommission för 

hållbar utveckling.  

Ett litet praktiskt, men ack så viktigt exempel, på hur beroende Åland är av 

sina närregioners sätt att bedriva sin hållbarhetsutveckling, i detta fall fiske- 

och viltvård, det är skarvproblematiken. Ett problem som växer stadigt varje 

år och som avsevärt påverkar den åländska vattenmiljön och det åländska nä-

ringslivet.  

Den stora volymen skarv kommer till Åland i slutet av juli och stannar hos 

os en bra bit in på hösten. De stora populationerna som drabbar Åland kom-

mer från Åbolands- och Stockholms skärgårdar. Åland är ännu relativt för-

skonade från skarvhäckning. Ortsbor, fiskare, turistföretagare och övriga som 

är direkt beroende av en god vatten- och fiskvård såväl öster som väster om 

oss är mycket frustrerade över myndigheternas oförmåga att såväl se konse-

kvenserna som agera mot skarven. På Åland är det sedan ett antal år tillåtet 

med skyddsjakt mot skarv, men effekterna av denna är givetvis inget som lö-

ser de generella problemen.  

För många kanske detta kan te sig som en bagatell bland alla övriga utma-

ningar vi står inför, men de negativa effekterna för vårt fiskbestånd är 

enorma. En skarv äter i snitt cirka 800 g fisk/dygn. Det är svårt att beräkna 

exakt, men snittantalet skarvar i den åländska skärgården från slutet av juli 

och 3 månader framåt är kanske 10 000 fåglar som flytt från våra närregioner 

för att hitta mat. Det är nog lågt räknat, plus att det finns en hel del skarv ut-

anför dessa månader. 10 000 skarvar gånger 800 gram blir 8 ton/dygn. På 90 

dygn blir det drygt 720 ton fisk. 720 ton som varje år försvinner från våra 

åländska vatten p.g.a. en oreglerad skarvstam öster o väster om oss. Skarven 

är en opportunist och äter det som kommer framför näbben. Det handlar 

alltså om abborre, sik, gös, gädda och småtorsk. Den fisk som vi är beroende 

av och verkligen vill att ska simma i våra vatten. Jag tror att förstår varför 

stora delar av Åbolands- och Stockholms skärgårdar snart är tömda på fisk. 

Europaparlamentariker Nils Torvalds har föredömligt och under flera år 

fört en engagerad kamp mot skarven. Jag har efter diskussion med honom 

förstått att det sakta börjar ske en förändring i rätt riktning på rikshåll, där 

pensling och prickning av skarvägg kan aktualiseras i åtminstone liten skala. I 

Stockholms skärgård har motsvarande insikt börjat gro där skyddsjakt införts 

på flera platser. Mängden skarv är dock så stor och växer så snabbt att det 

måste till stora åtgärder. 

Detta är ett exempel på hur viktigt det är med ett gemensamt hållbarhets-

tänk. Ett hållbarhetstänk som innefattar såväl ekonomi och miljö. Tack, fru 

talman. 

Minister Mika Nordberg 

Fru talman! Jag tänker upprätthålla mig vid punkt 9.2 på sidan 17-18,” Upp-

hovsrätt”. Det här programmet är en redogörelse över vad som har hänt 

bakåt, fram till den 3 mars 2016. Jag kan konstatera att jag som minister är 
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ansvarig för cirka 25 procent av det här dokumentet när det gäller den tids-

rymden. 

Upphovsrätten och möjligheten för ålänningarna att tillgodogöra sig 

svenskspråkig TV är en aktuell sak och det intresserar oss i OS tider. 

Upphovsrätten både möjliggör och begränsar ålänningars möjligheter att 

ta tillvara det som säljs via olika TV-sändare. 

Landskapsregeringen har i sina tidigare utlåtanden i samråd med EU ut-

tryckt sig bl.a. så här. Jag citerar; ”kommersiella programpaket från Sverige 

med svenskspråkiga referat och studioinslag som är av intresse för den 

åländska befolkningen är inte tillgängliga på Åland trots att det är tekniskt 

möjligt att ta emot sådana sändningar.” Det andra citatet; ”företag i Sverige 

väljer vanligen abonnemang och satellitboxar i ett enda paket. Eftersom 

boxen måste köpas på betalning krävs en svensk adress och svenskt person-

nummer för att företagets fordran ska vara indrivningsbar.” Det här har 

man gjort för att begränsa tillgången på dessa distributörers material.  

EU har under lång tid jobbat med den här problematiken. Man jobbar med 

geoblockeringen som man mest har nytta av vid PLAY funktioner. Mycket av 

TV-utbudet och annan media som man vill tillgodogöra sig kan man även 

idag göra via surfplattor och annat via olika PLAY funktioner. 

EU har börjat titta på olika sätt att har en på portabilitet när det gäller on-

linetjänster. Man har även titta på har en helt ny modern ram för upphovsrät-

ten som helhet. 

Landskapsregeringen har tagit två beslutet i form utav informationsären-

den som vi har som vi har sett till Ålands lagting den 17 mars 2016. På det vi-

set har landskapsregeringen möjlighet att komma till utskottet, om under-

skottet så önskar bekanta sig vidare med de svar vi har gett till EU. 

Fru talman! Jag vill samtidigt passa på att berömma den arbetsgrupp som 

nämns på sidan 17 under punkt 9.2. Det är en informell tjänstemannagrupp 

som har jobbat med de här ärendena under tidens gång. Den arbetsgruppen 

är sammansatt av tjänstemän från flera olika avdelningar eftersom upphovs-

rättsfrågorna ofta berör både infrastruktur, kultur och annan juridisk kompe-

tens. 

I EU-domstolen fattades det ett beslut år 2011 angående ett rättsfall om en 

pubägare som visade TV-sändningar för sina gäster. Rättegången resulterade 

i att man fördjupade sig i begränsningen som många programbolag gör när 

det gäller att endast möjliggöra för svenskar med svenskt personnummer och 

svensk adress att tillgodogöra sig svenska programpaket. Jag citerar en av 

domstolens utslag: ”Klausuler i ett exklusivt licensavtal som slutits mellan en 

innehavare av immateriella rättigheter och ett programföretag utgör en 

konkurrensbegränsning som är förbjuden enligt artikel 101 FEUF. När 

dessa klausuler innebär en skyldighet för programföretaget att inte tillhan-

dahålla avkodningsutrusning så möjliggör tillgång till rättsinnehavarens 

skyddade alster för användning utanför det geografiska området som om-

fattas av licensavtalet.” Om vi förkortar och förenklar det här lite så betyder 

det på enklare svenska att om man följer det här domstolsutslaget så är det 

inte möjligt för t.ex. Canal Digital i Sverige att neka en ålänning som vill köpa 

ett abonnemang att ta del av Canal Digitals programutbud. Man har inte rätt 

att neka en person att köpa det trots att den personen inte har svenskt per-

sonnummer och svensk adress. Det är en tolkning som Canal Digital i Sverige 

gör nu. Det betyder att det finns en liten öppning för dem som vill tillgodo-
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göra sig det här utbudet. En ålänning med åländsk adress och signum kan bli 

kunder och på det viset få svensk TV. 

Fru talman! På sidan 17 finns ytterligare ett aktuellt ämne. Det handlar om 

OS. Landskapsregeringen har tittat på möjligheten att vi på Åland skulle 

kunna tillgodogöra oss OS-sändningarna på svenska. Sändningarna är upp-

delade landsvis. Viasat har rättigheterna att sända OS i Sverige och YLE har 

rättigheterna att sända i Finland. När det gäller upphovsrättsområdena så 

känner upphovsrätten endast till landsvis. Ska Åland få ta del av OS-

sändningarna och framförallt själva diskussionerna i studion mellan sänd-

ningarna så behöver en överenskommelse uppnås mellan Sverige, MTG Via-

sat och Finland, YLE.  

Avslutningsvis kan jag säga att vi har återupptagit en trepartsdiskussion 

mellan landskapsregeringen, svenska Viasat och Finska YLE. Allt handlar sist 

och slutligen om pengar när det gäller upphovsrättsfrågor. Tack, fru talman!   

Ltl Axel Jonsson, replik  

Tack, fru talman! Tack ansvarig minister och landskapsregeringen för 

lyftandet av en viktig fråga. Det är ett intressant resonemang man har 

kring specifikt OS-sändningarna när det gäller upphovsrättsområdet. 

Man har begärt att YLE ska ge tillstånd att den sändningsrättsinnehava-

ren, som nu har rättigheterna i Sverige, ska få lov att sända dessa sänd-

ningar också över Åland. Det handlar faktiskt bara om ett enkelt till-

stånd.  

Vi har i självstyrelsepolitiska nämnden tidigare fått erfara att YLE vill 

ha pengar för detta. Mot bakgrund av Ålands status och ställning så 

tycker jag att YLE borde kunna tänka på de språkliga problem som vi 

upplever på grund av upphovsrättsgränserna som vi har i dagsläget. Jag 

tycker att YLE borde bevilja tillstånd utan att begära pengar för det. Det 

handlar faktiskt inte om bortfall i reklamintäkter för YLEs del. Jag tyck-

er att vi från åländsk sida borde vara tydlig med det gentemot YLE. YLE 

ska ge tillstånd, om de inte gör det så borde vi lyfta frågan även på poli-

tisk nivå och se till att de finska politikerna tar sitt ansvar för den själv-

styrelse som vi ändå har.  

Minister Mika Nordberg, replik 

Talman! Det är precis så som Axel Jonsson var inne på. Tidigare har det 

handlat om pengar. Tyvärr måste jag ge det beskedet att det fortsätt-

ningsvis handlar om pengar eftersom YLE tolkar att de har betalat för 

själva regionen Åland i det här sammanhanget. En lösning är eventuell 

möjlig att uppnå men utan att blanda in pengar i den lösningen så har 

jag mycket svårt att tro att vi ska kunna komma vidare trots att påtryck-

ningar görs och har gjorts. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Menar alltså ministern att YLE som är ett statligt ägt och kontrollerat 

public service bolag inte har ett ansvar att se till att man respekterar 

konstitution som finns i Finland? Man kan resonera att självstyrelsen 

nästan är en del av den konstitutionella lösningen som finns för staten 

Finland. Har man inte ett ansvar för att se till att ålänningarnas språk-

liga rättigheter, genom självstyrelselagen, följs? Jag menar att det är på 

det sättet. Mot den bakgrunden kan man kräva YLE ska ge tillståndet 
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utan att man ska behöva begära pengar. Det innebär faktisk inte något 

inkomstbortfall för YLEs del som det skulle göra om det var privat bolag 

eftersom de inte har reklamintäkter. 

Jag tycker definitivt att ministern har goda motiv att stå på sig i den 

här frågan och lyfta frågan på politisk nivå om det finns ett stort mot-

stånd från YLE att lösa den här frågan. 

Minister Mika Nordberg, replik 

Tack, fru talman! Ja, det är precis så, ju mer man blir insatt i frågan 

desto mera komplicerat är det. 

YLE tillhandahåller de facto en rätt omfattande service som även 

ålänningarna kan ta del av eftersom YLE har mycket material på Inter-

net, på YLE arena. Om man skulle välja att stänga ner YLE på Åland helt 

och hållet när det gäller OS-sändningarna och bara koncentrera sig på 

Sveriges återsändare, då tror jag att argumentet skulle kunna vara lite 

enklare. Men i det här fallet producerar YLE svenskspråkigt material, vi 

är en del av den kundgrupp som gör att de har svenskspråkiga referat 

etc. så det är lite mera komplicerat än så. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Det här utslaget som konstaterade att restaurangen, som 

sände TV från utlandet, fick rätt är viktigt för oss.  

Detta har funnits ganska länge. När jag satt med i regeringen för två 

mandatperioder sedan så uppmanade vi den svenska kulturministern att 

informera de svenska företagen om att det fanns en ny rättspraxis för vi 

kunde inte förutsätta att alla företag följer med vilka EU-domar som 

finns. Svaret från den svenska regeringen var att man inte ville lägga sig 

i de svenska företagens verksamhet, det var känsligt för ministrarna. Det 

gläder mig om informationen ändå på något sätt har börjat nå fram även 

om det endast är till ett företag, det är i alla fall ett steg på vägen. 

Minister Mika Nordberg, replik 

Tack, fru talman! Det är precis så som ltl Britt Lundberg sade. Den här 

domen kom 2011. Det har tagit en viss tid. Man måste få företagen att få 

upp ögonen. Det här företaget som har fått upp ögonen för detta det 

kanske medför att även flera företag kommer att få upp ögonen. Jag 

hoppas att det är ett steg i rätt riktning. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Det får vi hoppas, fru talman. De här frågorna blir allt viktigare för vår 

kultur och för våra lika möjligheter att få ett rikt TV-utbud.  

När det gäller upphovsrättsområdena så är det säkert angeläget och 

behjärtansvärt att man försöker få till en förhandling mellan finska YLE, 

en svensk aktör och Åland för olika sändningar. Om den här typen av 

diskussioner ska föras inför varje OS-sändning så blir det ganska ar-

betsdrygt. Det är kanske inte riktigt meningen att en minister ska be-

höva ägna sig åt det. Kunde man inte föra en diskussion med Finland 

och Sverige att Finland skulle avstå Åland i det här fallet och Sverige 
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skulle upphandla upphovsrätten för ett område som är +29 000? Det 

borde vara minimal ökning av det svenska området. 

Minister Mika Nordberg, replik 

Tack, fru talman! Vi kanske har möjlighet att fortsätta diskussionen på 

onsdag, men jag ska kort försöka replikera.  

OS- och sportsändningar är skilda när det gäller upphovsrättsfrågor 

och filmer och andra kultursändningar är för sig. När det gäller upp-

hovsrättsområden så är det ett problem att kunna vara intressant på den 

globala upphovsrättsmarknaden. Till min kännedom har kommit att 

t.ex. Island med 300 000 invånare inte har lyckats med ett eget upp-

hovsrättsområde och kunna få avtal med upphovsrättsorganisationer 

globalt med USA och Europa. Det problematiserar genom att upphovs-

rätten bara känner till länder och tydligen då större länder. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, talman! Det är glädjande att höra det verkar öppnas upp nya möj-

ligheter för oss ålänningar att ta del av flera svenskspråkiga TV-kanaler. 

Jag hoppas att ministern och landskapsregeringen fortsättningsvis, utan 

någon liten paus, kontinuerligt tillsammans med specialrådgivaren och 

den kunskap som finns i Bryssel lyfter de här frågorna, så att man inte 

blir nekad att ta del av de det stora utbud som finns idag när det gäller 

film och TV-program där man ofta som ålänning får dem på finska. Jag 

som har småbarn blir allt som oftast irriterad över det här. 

Minister Mika Nordberg, replik 

Som jag var inne på tidigare så har EU de facto lyft hela frågan om upp-

hovsrätt och tittar på den med nya ögon. Det är inte enbart Åland som 

har de här problemen. Sydtyrolen har samma problem. Jag tror att vi 

kommer att få se en utveckling på det här området. Samtidigt finns det 

väldigt stora lobbyorganisationer med väldigt stora intressen som alla 

månar om sitt. 

Vi i landskapsregeringen ska fortsätta att arbeta med det här. Den in-

formella gruppen som jobbar inom landskapsregeringen har satt sig in i 

problematiken på ett mycket förtjänstfullt sätt. 

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik  

Tack, talman! Kanske landskapsregeringen kunde titta hur andra två-

språkiga och trespråkiga länder har löst den här frågan. När man går in 

och ska köpa en film kan det inte vara rätt att de bara ska finnas att välja 

finska. Det kan finnas finska och svenska som alternativ. Hur har de 

andra länderna i Europa löst det här? Annars måste det finnas otroligt 

många frustrerade människor, i Europa i flerspråkiga länder, som inte 

får filmer och TV-program på sitt språk. Jag förstår inte att vi inte klarar 

av att lösa det och informera världen om att Finland har två språk.  

Minister Mika Nordberg, replik 

Fru talman! På EU-nivå finns det många som är frustrerade och det 

handlar bland annat om portabiliteten angående online tjänster. Om 
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man åker från ett europeiskt land till ett annat så ska man fortfarande 

kunna gå in på sin surfplatta eller dator och tillgodogöra sig sitt inhand-

lade material på sitt eget språk. Geoblockingen medför att datorn kän-

ner av vilken form av internetserver som man är uppkopplad till. Det 

begränsar då att man är i ett visst land och på grund av detta får man 

tillgång till endast den informationen.  

Jag tror på framsteg på EU-nivå även om jag tror att det kommer att 

ta en tid.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Bert Häggblom 

Tack, fru talman! Jag vill uppehålla mig vid reformeringen av självstyrelsesy-

stemet. Jag hoppas att den nya revisionen ska vara bra när vi får den, om vi 

får den. I vilket skick är den nya revisionen? Jag tror att man redan nu måste 

gå längre och se framåt. Jag tror inte att vi kommer så långt med revisionen. 

Med den landskapsregering vi har så är jag orolig för hembygdsrätten, 

jordförvärvsrätten och näringsrätten. Man tänker luckra upp det här syste-

met. Man vill ta bort näringsrätten såsom den är idag. Man har glömt bort 

vad det är som har gjort att Åland är så rikt idag. Ja, det är den ö-mentalitet 

vi har haft. Varför har vi en stark bank på Åland? Varför har vi två försäk-

ringsbolag på Åland? Ja, för att pengarna stannar kvar på Åland. Varför har 

vi så många små företag och inte olika kedjor här? Ja, för de pengarna stan-

nar på Åland. 

Titta på den utveckling som nu håller på att ske! Politiskt har man inte den 

åsikten, man ska globalisera och vem får lida för globaliseringen? Ja, det är 

sådana samhällen som vårt. Man slår sönder det som har varit, den ö-

mentalitet som har gjort att vi behållit pengarna på Åland, de har jobbat på 

Åland och vi har sett till att pengarna har kommit hit. Vi har också haft rede-

rier här som har byggt upp det här samhället. 

Nu vill regeringen ta bort det här. Jordförvärvsrätten ska skrotas, närings-

rätten ska skrotas och den här politiska synen har man.  

När man bygger någonting så tar man in stora byggnadsprojekt från Fin-

land. Jag satt själv i stadsstyrelsen och lyfte ärendet att man inte skulle bygga 

det senaste daghemmet på Hotellområdet med element, utan man skulle ha 

ett platsbygge. Jag fick inte en enda ledamot med mig i stadsstyrelsen när jag 

lyfte det ifrån nämnden. Nej, man vill inte ha pengarna på Åland. Den här po-

litiska synen har man idag och det vänder jag mig starkt emot så länge jag har 

en röst politiskt. 

Vi ska slå vakt om detta, det är därför vi har haft Åland så starkt, men nu 

vill man slå sönder det här. Politikerna måste vakna till liv. Vad tänker ni på? 

Ni vill globalisera, ni vill resa till Bryssel och tro att ni gör någon nytta. Abso-

lut inte! Det är nys alltihop. Vi ska slå vakt om vår starka tro på oss själva. 

Hur ska vi få mera pengar? Nu säger man att statsministern har lovat de 

här pengarna, att vi ska få 0,48. Statsminister har inte träffat landskapsrege-

ringen, rätta mig om jag har fel. 

Vindkraftspengarna blåste iväg så att det bara visslade om det.” Ja, vi hade 

ett löfte”. Vilket löfte? Det fanns ju ingenting! Det fanns inte skrivet, det 
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fanns inte ett avtal mellan Åland och Finland. Ni trodde på politik, att det går 

att resonera och att det är utveckling av nya självstyrelselagen. 

Jag tackar för det stöd som den nu sittande talmannen har sagt här idag. Vi 

måste ha en juridisk bas och en juridisk grund för att bygga självstyrelsen. 

Det är bara det som har gällt när det har varit hårda bud mellan Åland och 

Finland. Det är bara det som hjälper oss. Presidenten har hjälpt oss, högsta 

domstolen har hjälpt oss och det är det som gäller. Någonting annat kan vi 

inte tro på.  

Politiska löften har också skett på Åland, men jag tänker inte nämna dem 

här. Den förra landskapsregeringen gav löften och den här landskapsrege-

ringen kommer att ge löften som de inte kommer att kunna hålla. Så är poli-

tiken om det inte finns juridisk grund, då är det någonting helt annat. 

Vicelantrådet nämnde 0,48 och det var matematiskt och det var politiskt, 

men vi har inte fått en redogörelse över hur man har kommit till 0,48. Mate-

matiskt kan det inte fungera, vår befolkning har ökat mera än så och då borde 

det vara 0,49. Vem har satt 0,48? Vem har gett det löftet? Är det vi från 

Ålands sida som har sagt det eller var det ministern som var hit? Ministern 

hade inte en enda tjänsteman med sig. Det kom en ensam minister som inte 

hade det förankrat bland sina egna politiska medarbetare på ministeriet. Det 

är ett nytt sätt.  

Förr i världen när det gjordes beslut mellan Åland och Finland då kom mi-

nistern och han hade medarbetare från ministeriet med sig och när man 

gjorde politiska lösningar och man sade åt medarbetaren att se till att ordna 

detta. Men här hade man inte en enda tjänsteman med sig och då är det lätt 

att ge löften. Vi vet att medarbetare på ministerierna består medan politiker-

na byts ut. 

Sedan sjukvård på svenska, ministern var här så stolt över att man har så 

stark tro till den, att man ska utöka vården till Finland. Men det behöver man 

nog vara lite aktsamt med för det är inte helt enkelt. Man tror att betalar man 

bra så får man bra service. Det finns indikationer på att det är annorlunda. 

Man måste vara uppmärksam på det. Ålänningar har rätt till vård på sitt eget 

språk. 

Sedan punkten svenska språkets ställning i samband med IT-lösningar. 

Här finns det en undfallenhet från landskapsregeringens sida. Landskapsre-

geringen godkänner nästan undermedvetet att vissa grejer är på finska och 

det kan vi inte acceptera överhuvudtaget. Jag tycker att landskapsregeringen 

ska ta initiativ och ställa krav på finska myndigheter att de har en IT-adress 

på det svenska namnet. Det har de inte idag. Riksdagen har det men det finns 

inte många myndigheter som har det. Där vi inte har egen behörighet så där 

måste ålänningarna in på dessa sidor och då måste de kunna finska. Accepte-

rar landskapsregeringen det? 

Angående praktikplatser bör landskapsregeringen titta sig i spegeln när det 

gäller ÅDA. Man har inte tagit emot datanomerna som vill ha utbildning på 

Åland. Det finns mail att landskapsregeringen inte tar emot dem. Tro inte på 

något annat! När landskapsregeringen inte själva tar emot praktikplatser, hur 

ska vi då få praktikanter? Vi kan väl lägga ner den där utbildningen eftersom 

ålänningarna inte själva får någon praktik. Det är någonting för IT-ministern, 

att skrota ÅDA, vilket jag har sagt hela tiden, så att vi får lite ordning. Det var 

vissa politiker som satte hela sitt politiska ledarskap på att det skulle bli så 
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bra, men så är det inte. Gå och kontrollera! IT-ministern, som själv var kritisk 

mot ÅDA, har någonting att bita i.  

Sedan togs också att tingsrätten upp. Man håller på att slå ihop dem i Fin-

land. Man har ju så bråttom i Finland att slå ihop sina myndigheter så att de 

inte hinner själva med riktigt. Landskapsregeringen bör vara aktsam på detta. 

Det är bra om vi kan få de svenskspråkiga fallen. Vi kan vara ett föredöme för 

Finland. Jag tror inte att Finland klarar av att ge service på svenska. Det finns 

inte en vilja längre. Men se till att vi får den verksamheten hit så flaggar vi 

pengar till Åland. Vi får in mera pengar, det här är en utveckling för våra egna 

företag på Åland, för hotell och flyg osv. Jobba på det!  

Här måste landskapsregeringen också titta sig själv i spegeln. En liberal 

minister förde en gång i tiden över alla lantmäterihandlingar från Åland till 

Jyväskylä. Ska vi acceptera det? Den åländska riksdagsmannen såg tidigare 

till att alla handlingar kom till vårt landskapsarkiv. Men nu har man fört över 

de nya handlingarna till Finland. Vill man ha åländska handlingar så ska man 

begära dem från Jyväskylä via Lantmäteriet. Lagfarter tas inte emot här idag 

utan de ska skickas till Åbo. I nya självstyrelselagen ska vi ta över Lantmäte-

riet såsom Färöarna. Det är inget snack om det. Det måste vi se till, det berör 

vår självstyrelse. Vi ska inte ha det liggandes på Finland längre. Jag saknar 

jämförelser med Grönland och Färöarna i den här redogörelsen. 

Färöarna har idag handel med Sovjetunionen, de säljer hur mycket varor 

som helst dit. Man kanske bör titta på det. Ger det möjligheter för våra lant-

brukare och fiskodlare idag att sälja till Ryssland? Färöarnas ekonomi går 

som tåget.  

Det var 26 i lagtinget som missade omröstningen 1994. Det var bara fyra 

ledamöter som hade kurage nog att rösta för att vi skulle stå utanför EU och 

då hade vår ekonomi varit annorlunda idag. Det finns några som bör titta sig 

själva i backspegeln. Tack. 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Det är fart under galoscherna på ltl Bert Häggblom. Det är lite 

som nordanvinden, den kommer lite överallt ifrån. 

Jag håller med när det gäller språket i vården. Det är viktigt. Vi ska 

vara aktsamma på att vi ska få svenskspråkig vård, även om vården sker 

utanför Åland. 

Däremot när ltl Häggblom tutar ut att näringsrätten ska slopas och 

jordförvärvsrätten ska slopas så stämmer det inte. Det har inte den här 

landskapsregeringen slagit fast. Man ska titta på de här frågorna och se 

vad som är bäst just nu för Åland för att inkludera, för att öka närings-

verksamheten, för att öka inflyttning och för att få mera fast bosättning 

på Åland och även i skärgården. Det har inte fattats beslut om att någon-

ting ska slopas. Jag vill inte att ltl Bert Häggblom ska säga till människor 

att det är en väg att gå. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Tack, talman! Det är ytterst uppenbart att ltl Häggblom och jag lever i 

två helt olika världar. Jag lever redan i en globaliserad värld och de glo-

bala utmaningarna står framför min farstukvist. De är inte långt borta 
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från min vardag. Jag ser på situationen när man tittar på näringsrätten 

och andra stora frågor från ett motsatt perspektiv. Jag ser ingalunda att 

den politik vi för driver på en globalisering utan på ett progressivt sätt 

gör man Åland redo för en anpassning mot den globala världen, vilket 

man har underlåtit att göra under många år. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Vi ska veta att globaliseringen gynnar storföretag och det är de som lig-

ger bakom och lobbar mot politiker. Vissa politiker går i den fällan och 

för deras talan. Den som då tar replik på mig kanske hör till den grup-

pen. Vad vet jag? 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Tack, talman! Jag står fast vid att jag anser att vi ska föra en kunskaps-

baserad politik med bakgrund i den verklighet som vi har kring oss. 

Visst är det problematiskt med politik som förs från storbolagens sida. 

Många humanitära katastrofer går i vissa storbolags spår, men det bety-

der inte att Åland ska försöka ställa sig utanför och drömma tillbaka sig 

till 50-talet. Vi behöver nog anpassa oss för att gå in i 2020-talet.  

Ltl Bert Häggblom, replik 

Det är alltid svårt att nå fram med sina budskap och jag lyckades inte 

heller. 

Jag sade att Åland ska vara starkt, vi ska behålla ö-mentaliteten så att 

vi behåller pengarna och arbetskraften på Åland. Det betyder också att 

vi lockar hit folk, det är det som vi har gjort och hållit det. På 70-talet 

hade vi en enorm utflyttning från Åland för vi kunde inte erbjuda jobb. 

Efter det har vi visat en stark tro på ålänningarna.  

Har man internationella bolag på Åland som har butiker här, så vart 

förs pengarna? Ja, de går till centralkontoren. Varför håller Orkla på att 

flytta? Ja, för att vi inte kan konkurrera. Det var ett felaktigt beslut från 

ålänningarna, man tappar ett företag. Man kanske skulle ha tänkt lite 

annorlunda. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Fru talman! Jag har många gånger hört om ltl Bert Häggbloms kanske 

populistiska politiska agenda men jag har inte riktigt trott på det. Jag 

hade tänkt att han ändå är en respekterad jurist, inte kan han väl 

”dorva” på åt alla håll? Men jag har haft fel! Ltl Häggblom slår åt alla 

håll och jag hör inte några som helst konstruktiva förslag som har med 

ärendet att göra om hur vi ska driva Åland framåt. Kan han säga något 

på allvar som han tycker att vi i landskapsregeringen borde jobba med 

som skulle förändra situationen? 

Att hålla pengarna på Åland och värna om den egna arbetskraften, det 

gör vi varje dag. Det är därför som vi säger att människor ska handla in-

hemskt och handla åländskt producerat, då stannar pengarna i kedjan. 

Det är därför som vi försöker ha egna verksamheter och t.ex. upphandla 

så lite hälso- och sjukvård utifrån som möjligt. Jag tycker att vi gång på 
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gång talar om hur vi ska bygga i trä med åländsk skog, från tallplanta till 

hus. Det här är åländsk politik och har varit det länge, länge. 

Att Orkla och chipsaktierna såldes 2004 kan väl inte sittande land-

skapsregering rå för. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, fru talman! Det är bra vicelantrådet har förstått att man behöver 

ha målsättningen att pengarna stannar kvar på Åland. Det var bra att 

säga det.  

Vicelantrådet sade att som lantråd, om man ska rota i skärgårdstrafi-

ken, såg man till att estniska bolag fick entreprenad. Man slog sönder ett 

system som har byggts upp för att ålänningar och skärgårdsbor skulle ha 

jobb på dessa skärgårdsfärjor. Man släcker ljusen i skärgården. Vicelan-

trådet har varit den främsta att klubba det och är också ansvarig för det. 

Där ser man en globalisering som har skett istället för att man skulle ha 

byggt ett åländskt rederi som kunde ha varit landskapsägt och sedan 

gått över till det privata näringslivet. Det privata näringslivet skulle ha 

byggt upp det precis som en tidigare entreprenör gjorde i skärgården 

när han fick entreprenaden. Han byggde upp ett företag. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Det finns otaliga saker i ltl Bert Häggbloms anförande som var rent fel-

aktiga, men jag ids inte gå in på de alla. Men att komma med skärgårds-

trafiken i ett anförande och ett ärende som handlar om självstyrelsepoli-

tiken, det hör inte till saken överhuvudtaget. Häggblom står här och drar 

i alla halmstrån. Dessutom har han fel också när det gäller skärgårdstra-

fiken. Det handlar om hur mycket i skärgårdstrafiken som ska skäras 

ner eller kan vi göra en strukturomvandling? Även om det har råkat 

komma in ett estniskt rederi så tror jag på åländsk sjöfart. Det kommer 

att komma åländska privata rederier som kommer att klara av att sköta 

den här trafiken. Var så säker! Jag tror på ålänningarna och åländsk sjö-

fart. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Fru talman! Visst har antal företag på Åland och vilken politik land-

skapsregeringen för att göra med självstyrelsens utveckling. Det var det 

som jag visade på och det var det som jag ansåg att vicelantrådet, i sin 

egenskap av regeringsledamot i Ålands landskapsregering, inte har gjort 

och det ingår i den här redogörelsen. 

Vi har också hört ltl Holmberg ta upp andra frågor. Det fick man 

också in i självstyrelsens sak. 

Det här är ju typiskt vicelantrådet. Kommer man med någonting så 

försöker hon dämma till det och hon svarade inte på det som jag tog 

upp. Hur har man kommit till 0,48 i avräkning? Vi har inte fått någon 

klarhet i det. Det är bara diffust. Hur har man kommit till 0,48 och ac-

cepterat det? 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Minister Tony Asumaa, replik 

Vad gäller praktikplatser inom utbildningen så är de och kommer att 

vara ännu viktigare framöver eftersom vi går över till kompetenspoäng 

från studiepoäng. Här har vi ett stort jobb att göra. Problemen är identi-

fierade. Precis som här nämndes så har ÅDA inte tagit emot praktikan-

ter vilket jag också har förvånat mig över. Det finns också andra privata 

IT-bolag som inte heller tar emot praktikanter. Även inom andra 

branscher, t.ex. inom sjöfarten, så har vi problem. Elever vid Ålands yr-

kesgymnasium får inte praktikplatser. Det här är ett dilemma eftersom 

lärande i arbete kommer att utgöra en mycket, mycket större del framö-

ver. Här har vi alla ett gemensamt jobb att göra, framförallt styrelsen i 

gymnasiet men också det privata näringslivet.  

I slutet av förra veckan var vi två dagar till Jakobstad och besökte Op-

tima som är den bästa yrkesutbildaren i landet. Jag återkommer i den 

andra repliken. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Fru talman! Jag tackar regeringsmedlem Asumaa för det sakliga svaret. 

Han erkände att man inte tar emot praktikanter, han sade också att han 

ska göra något åt det och det tycker jag att är bra. Det här visar på hur 

regeringen kan svara konstruktivt och inte som vissa andra gör. 

Minister Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Jag återkommer till praktikplatser. Optima har sex 

gånger blivit landets bästa yrkesutbildare. Företagare kommer till Op-

tima och frågar efter praktikanter. Här är det andra vägen. Elever i yr-

kesgymnasiet frågar och frågar efter praktikplatser och får inte några 

platser. Åda är det ett bolag förstås och vi som aktieägare kan göra det vi 

kan genom vår styrelse. Vi har en styrelse i gymnasiet där budskapet 

också kommer att vara detsamma, en uppsökande verksamhet för prak-

tikplatser och erbjuda platser till våra elever. 

När det gäller det byggnadstekniska så har vi också svårt att få prak-

tikplatser, men vi har fastighetsverk idag och vi kan se till att få in våra 

studerande i fastighetsverket och göra reparationer, byta fönster och de 

kan lära sig att göra klimatsmarta lösningar.  

Jag lovar kanske inte men jag kommer att jobba för att vi ska kunna 

få flera elever ut på praktik för det är framtiden. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, fru talman! Jag tackar minister Asumaa för det här. Det är viktigt 

att man ser till att ålänningarna får praktikplatser om vi ska ha självsty-

relseutveckling inom alla områden. Det är bra att ministern tar tag i det 

här. När landskapsregeringen ger bidrag och annat så ska man ställa 

krav. I lagstiftningen kan man ta in villkor att vid stöd och bidrag ska 

man också erbjuda praktikplatser. Det är något som jag tycker att vi kan 

kräva av bolagen. Eftersom Åda också kommer att vara beroende av era 

pengar i framtiden så tror jag att ni kan ställa det kravet. 
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Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Ärendet bordläggs till plenum 23 mars 2016.  

För kännedom 

5 Godkännande av en överenskommelse med Ryssland om internationell vägtrafik 

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 2/2015-2016 
Landskapsregeringens yttrande RP 4/2015-2016-s 
Republikens presidents framställning RP 4/2015-2016 

Ärendet upptas till behandling vid plenum 23.03.2016. 

6 Godkännande av ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, 

Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning 

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 3/2015-2016 
Landskapsregeringens yttrande RP 5/2015-2016-s 
Republikens presidents framställning RP 5/2015-2016 

Ärendet upptas till behandling vid plenum 23.03.2016. 

7 Godkännande av överenskommelsen med Ryssland om direkt internationell järnvägs-

trafik 

Landskapsregeringens yttrande RP 6/2015-2016-s 
Republikens presidents framställning RP 6/2015-2016 

Ärendet upptas till behandling vid plenum 23.03.2016. 

8 Avskaffande av skogsvårdsavgiften 

Landskapsregeringens lagförslag LF 8/2015-2016 

Ärendet upptas till behandling vid plenum 23.03.2016. 

9 Ny hälsoskyddslagstiftning 

Landskapsregeringens lagförslag LF 9/2015-2016 

Ärendet upptas till behandling vid plenum 23.03.2016. 

10 Behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2015 

Finans- och näringsutskottets redogörelse FUR 1/2015-2016 

Ärendet upptas till behandling vid plenum 30.03.2016. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls 23 mars klockan 13.00. Plenum är avslutat. 
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Lagtingsledamoten Harry Jansson har anmält frånvaro från dagens plenum på grund av 

sjukdom. Antecknas.  

Meddelande 

På fredagen den 1 april 2016 klockan 09.30 kommer en frågestund enligt bestämmel-

serna i 39 § i arbetsordningen att hållas. 

Från landskapsregeringens sida deltar vicelantrådet Camilla Gunell och ministrarna 

Mats Perämaa, Nina Fellman, Tony Asumaa, Mika Nordberg och Wille Valve i fråge-

stunden. 

Enligt den reviderade arbetsordningen krävs ingen förhandsanmälan till frågestunder 

men de grupper som har önskemål beträffande ordningsföljden inom gruppen får gärna 

meddela detta till kansliet. 

Antecknas. 

Val 

1 Fyllnadsval av en ordinarie medlem i justeringsutskottet för återstoden av mandatpe-

rioden 2015-2019  

V 17/2015-2016 

Endast en kandidatlista har lämnats in till lagtingets kansli inom föreskriven tid och i 

behörig ordning. Listan tar som ordinarie ledamot i justeringsutskottet upp lagtingsle-

damoten Runar Karlsson. 

Enligt 90 § arbetsordningen tillåts diskussion endast om kandidaternas valbarhet och 

valets laglighet i övrigt. Diskussion? Ingen diskussion. 

Eftersom endast en kandidatlista lämnats in verkställs enligt 100 § arbetsordningen 

ingen särskild valförrättning. Lagtingsledamoten Runar Karlsson förklaras därför vald 

till ordinarie ledamot i justeringsutskottet för återstoden av innevarande valperiod. An-

tecknas. 

Första behandling 

2 Godkännande av en överenskommelse med Ryssland om internationell vägtrafik 

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 2/2015-2016 
Landskapsregeringens yttrande RP 4/2015-2016-s 
Republikens presidents framställning RP 4/2015-2016 

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. 

Diskussion.  

Ltl Roger Eriksson 

Fru talman! På grund av att vår ordförande Harry Jansson är frånvarande 

idag så fick jag det här uppdraget för en halvtimme sedan.  

Jag konstaterar att det här ärendet inte är omfattande. Det här är republi-

kens presidents förslag som vi har haft till behandling i lagutskottet. Lagut-

skottet har också tagit del av landskapsregeringens utlåtande. Vi konstaterar 

det här berör Ålands behörighet i landskapsförordning om fordons kon-

struktion, utrustning, skick, användning och belastning i körkortslagen. 

Med beaktande av det som framfördes i remissen så kunde vi också kon-

statera att det finns egentligen ingen orsak till att landskapet ska stå utanför 

det här. Vi förespråkar att lagtinget ska ge sitt bifall till det här. 
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Talmannen 

Diskussionen är avslutad. 

Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagting-

ets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling.  

Ärendets första behandling är avslutad. 

Första behandling 

3 Godkännande av ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, 

Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning 

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 3/2015-2016 
Landskapsregeringens yttrande RP 5/2015-2016-s 
Republikens presidents framställning RP 5/2015-2016 

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. 

Diskussion.  

Ltl Roger Eriksson 

Fru talman! Lagutskottet har även behandlat detta ärende, republikens pre-

sidents förslag om godkännande av ändring av överenskommelsen i de nor-

diska länderna om tillträde till högre utbildning. 

Landskapsregeringen har även här gett ett yttrande. Vi i lagutskottet har 

behandlat den här frågan och konstaterade också att här finns det inte någon 

orsak till att vi inte ska ge vårt bifall. 

Några kommentarer. Under remissdebatten framfördes diverse fakta. Ut-

skottet konstaterar att av Ålands högskolas cirka 470 studerande är 202 

hemmahörande i orter utanför Åland att jämföra med de sammanlagt cirka 

1400 åländska studenter som studerar på högskolor utanför Åland. Det här är 

ett mycket bra avtal ur åländsk synpunkt. Våra studerande får studera utan-

för Åland, behörigheterna och kompetenserna får räknas till godo. 

Man kan konstatera att varken Färöarna och Grönland eller Åland deltar i 

ersättningssystemet, troligtvis beroende på vår litenhet.  

Med beaktande av detta så finner utskottet att lagtinget bör ge sitt bifall till 

det här avtalet. 

Talmannen 

Diskussionen är avslutad.  

Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagting-

ets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling.  

Ärendets första behandling är avslutad. 

Remiss 

4 Godkännande av överenskommelsen med Ryssland om direkt internationell järnvägs-

trafik  

Landskapsregeringens yttrande RP 6/2015-2016-s 
Republikens presidents framställning RP 6/2015-2016 

Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket ut-

skott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens 

förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. 

Diskussion.  
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Minister Mika Nordberg 

Tack, fru talman! Egentligen vet jag inte om jag skulle ha behövt ha någon 

större presentation av detta eftersom vi inte har någon järnvägstrafik på 

Åland. 

I och med att olika snabbtågsförbindelser ändå har varit på tapeten så kan 

jag bara konstatera att landskapsregeringen inte ser några hinder att sätta det 

här i kraft. 

Jag har ändå fördjupat mig så mycket i frågan och konstaterat att vi har ett 

flertal olika lagar som vi skulle behöva sätta ikraft ifall vi på Åland någon 

gång skulle börja med järnvägstrafik. 

EU-kommissionen har kommit med en hel del förordningar samt en hel 

del andra lagar som vi tidigare genom åren bara har hänvisat till att vi inte 

har någon järnvägstrafik på Åland. Den dag vi skulle börja med järnvägstrafik 

på Åland så har vi en hel del lagstiftningsarbete och förordningar att sätta 

kraft för att möjliggöra en sådan trafik. 

Talmannen 

Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskot-

tet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. 

Remiss 

5 Avskaffande av skogsvårdsavgiften 

Landskapsregeringens lagförslag LF 8/2015-2016 

Talmannens förslag är att detta ärende remitteras till finans- och näringsutskottet.  

Diskussion. 

Vicelantrådet Camilla Gunell 

Fru talman! Bästa lagting, landskapsregeringen har överlämnat ett lagförslag 

till lagtinget om avskaffande av skogsvårdsavgiften men ändå upprätthål-

lande av skogsvårdsföreningen och dess verksamhet. 

Den lagstadgade skogsvårdsavgiften har funnits en lång tid och den har 

också funnits på rikshåll under lång tid. Det är en så kallad avgift av skattena-

tur som har avskaffats på rikssidan. Likaså har uppbörd via skattesystemet 

också upphört. Det betyder att möjligheten att behålla den här typen av 

skogsvårdsavgift av skattenatur på Åland i framtiden i princip är omöjlig. Det 

skulle innebära att vi skulle betala oskäligt mycket för uppbörden via skatte-

systemet i relation till vad skogsvårdsavgiften i sig inbringar. 

Det här betyder att Ålands skogsvårdsförening inte längre har samma rätt 

till skogsvårdsavgiften och därmed finansieringen av sin verksamhet som ti-

digare. Nu övergår verksamheten till att vara sådan förening som regleras i 

lag och som fortsättningsvis kommer att ha en viss samhällsfinansiering för 

sin fortsatta verksamhet. 

På rikshåll har man gjort en liknande bedömning. Man tycker att det är 

viktigt för skogsindustrin, skogssektorn och skogsägarna att man har en sta-

bil tillgång på virke och skogsprodukter. Föreningen har en särskild status 

och den bör därför regleras på ett eget sätt. 

Det är den lag som ni ser framför er och den handlar både om avskaffande 

av skogsvårdsavgiften men också att ge skogsvårdsföreningen en ny funktion. 

Det betyder en ändring i skogsvårdsföreningens ekonomiska förutsätt-

ningar vilket förstås kommer att kräva nya strategier och nya sätt att verka 
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på. Det betyder att skogsvårdsföreningen i högre grad måste ta betalt för de 

tjänster som de erbjuder skogsägarna. 

Det är inte obligatoriskt att som skogsägare vara med i skogsvårdsför-

eningen. Det blir ett frivilligt medlemskap. Vi räknar med att under den 

första tiden kanske många medlemmar i föreningen uteblir och det blir en 

viss sänkning i medlemsavgiften. Därför kommer landskapsregeringen att 

hjälpa till i övergången från det gamla systemet till det nya. 

Den här frågan har varit känd under en längre tid. Vi haft en arbetsgrupp 

som under 2015 har arbetat med den här frågan. Vi tror nu att det här är möj-

ligt och ett bra sätt att framskrida så att fortsatt rådgivning till skogsägare 

kommer att tillhandahållas inom ramen för hushållningssällskapet där land-

skapet redan har ett avtal kring rådgivning till primärnäringarna. 

Man kan hävda att skogsindustrierna i Sverige och Finland i allt högre grad 

ingår avtal direkt med skogsägarna kring förvaltning, röjning och avverkning. 

Men vi tycker ändå att det finns ett samhällsansvar att tillgodose de mindre 

skogsägarna. Landskapet har tagit ett särskilt ansvar för att bekosta de mer-

kostnader som tillkommer för avverkning i skärgården. 

Som jag ser är skogen en viktig fråga, särskilt i arbetet med våra klimat-

strategier. Har man en skog som är frisk och ung så ökar dess kapacitet att ta 

hand om koldioxid. Därför är det viktigt att de här fortgår och att vi förnyar 

skogsbeståndet med jämna mellanrum.  

Jag har en stark ambition att samverka med skogssektorn kring att stärka 

den lokala produktkedjan från tallplanta till färdiga hus byggda i trä. Det här 

vill jag för min del väldigt gärna arbeta för att vi ska kunna åstadkomma. 

Skogsvårdsföreningen kommer ändå att kunna spela en viktig roll. Skogen 

har ändå en såpass stor nationalekonomisk betydelse att det också motiverar 

den här regleringen i en speciallag. 

Ekonomiskt kan man säga att under den här övergångstiden blir utgifterna 

för landskapets del något högre. Men allt eftersom skogsvårdsföreningen ar-

betar upp sig och tar mer betalt för sina tjänster så tror vi att inom fem år, 

under år 2015, så ska landskapets utgifter gentemot den här sektorn vara un-

gefär på samma nivå som tidigare. 

Jag svarar gärna på frågor. Jag kommer också gärna till utskottet för ytter-

ligare behandling. Tack, fru talman. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! När man läser den här lagstiftningen så kan man konstatera 

att den inte är speciellt skarp på något sätt. Min fråga är; vad är den 

praktiska orsaken till att man valde att lagstifta inom det här området? 

Kan man ändå inte se till att skogsvårdsföreningen fortlever på annat 

sätt genom budget eller liknande? Varför gick man in för att lagstifta? 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Fru talman! Man tycker ändå att skogsvårdsföreningens roll och funkt-

ion är viktig. Med tanke på skogsvårdsföreningens status tidigare och en 

finansiering via skattesystemet, via skogsvårdsavgiften, så har man på 

det sättet gett en central roll till föreningen. Det är en status som man 

inte vill gå miste om. Det är väl ett sätt att trygga den här föreningen och 

dess verksamhet mera långsiktigt och ha ett stabilare finansieringssy-

stem. 
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Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Tack för svaret. Det är klart att det förstås känns tryggare 

att ha en lagstiftning bakom en sådan här förening. Kanske utskottet 

borde se på om man också skulle ha med en paragraf som säger att land-

skapet ska finansiera, i alla fall under en övergångstid, så att man kan 

garantera den här föreningens fortbestånd. Utan pengar kan man 

knappast göra så mycket. Det hade kunnat vara lite mera skrivningar 

och kanske en paragraf om det för det är trots allt en budgetfråga.  

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Det är riktigt, det är absolut en fråga för budgeten. Men eftersom det i 

framställningen ganska tydligt redogörs för de ekonomiska konsekven-

serna så är det på sätt och vis också förpliktande att de här nivåerna 

ändå budgeteras. Detta är inte den enda finansieringen som föreningen 

har. Man ska också bygga upp en möjlighet, via sina tjänster man till-

handahåller till skogsägarna, att få in en egen finansiering. 

Den direkta rådgivningen avtalar man om separat. Det finns redan ett 

ramavtal med Ålands hushållningssällskap och där kommer skogsvårds-

rådgivningen att ingå. Jag tycker att finansieringsmöjligheterna är 

ganska tryggade. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl John Holmberg 

Fru talman! Bästa lagtingsledamöter, Ålands skogsvårdsförening står inför 

förändringar som ställer krav på nya tankesätt, rutiner och högre självfinan-

sieringsgrad, precis som det ska fungera i en marknadsekonomi. 

Orsakerna till att avskaffa skogsvårdsavgiften är enkel. Att ta upp en avgift 

som slopats i riket är inte av givna orsaker ekonomiskt försvarbar. Det mår 

endast skattebyråns administration bra av samt att man på sikt skulle vara 

tvungen att investera i nya datasystem. Istället kan föreningen uppbära med-

lemsavgift vilket blir aktuellt från 2017. 

Med tanke på att nuvarande avgift beaktas som en skatt är Ålands skogs-

vårdsförening begränsad av vilken verksamhet föreningen får bedriva.  

Ålands skogsvårdsförening och dess verksamhet påverkas också av den nya 

landskapslagen om stöd för hållbart skogsbruk. Denna lag medger inte längre 

att landskapsregeringen betalar ersättning för planering, arbetsledning och 

administration av stödberättigade skogsförbättringsarbeten. Landskapsrege-

ringen kommer heller inte att fortsätta med förhandsfinansiering av röjning 

och markberedning utan dessa tjänster ska faktureras av dem som utför arbe-

tet. 

Arbetsgruppen som tillsattes våren 2015 hade som uppdrag att bl.a. se på 

en framtida finansieringsmodell. Precis som i riket ser landskapsregeringen 

vikten av skogsvårdsföreningens verksamhet för att trygga förutsättningarna 

till en god skogsvård, ett hållbart skogsbruk och speciellt de små skogsägar-

nas intresse i landskapet. Dessa argument motiverar en lagstiftning för att ga-

rantera att den finns kvar med sin verksamhet. 

År 2014 utgjorde skogsvårdsavgiften 38 procent av föreningens intäkter. 

Detta och zon 3 stöd på 16 000 euro samt att den nya lagstiftningen om håll-
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bart skogsbruk utgår ger summa summarum ett intäktsbortfall på 80 procent 

av föreningens intäkter. 

Landskapsregeringens lösning och som även var arbetsgruppens slutsats, 

är att skogsvårdsföreningens finansiering ska bestå av tre delar. Medlemsav-

gifter, självfinansiering och rådgivningsstöd. 

Certifieringen av skogen är ett stort argument för att motivera ett med-

lemsskap och skapar ett helhetsintresse bland hela skogsnäringen att samar-

beta för att behålla ett högt medlemsantal i föreningen. 

Det finns i lagförslaget en förståelse från landskapsregeringens sida att det 

under en brytperiod till ett nytt tanke- och arbetssätt är viktigt att trygga 

skogsvårdsföreningens finansiering, där finansieringen som gått till skatteby-

rån istället kan gå till administrativt stöd till föreningen.  

Landskapsregeringen ser betydelsen av rådgivning och avser stöda denna 

verksamhet via ett utvidgat ramavtal med Ålands Hushållningssällskap så att 

det även omfattar skogsvårdsrådgivningen via skogsvårdsföreningen. 

Med tanke på att landskapsregeringen ser betydelsen av skogsvårdsför-

eningens arbete gör att det under en övergångsperiod ökar landskapets kost-

nader. Stödet har en peak 2017, cirka 146 000 euro, för att 2020 vara nere på 

samma nivå som idag.  

Det kan vara bra att i avtalet med Ålands hushållningssällskap ha regler för 

vilken verksamhet som rådgivningsunderstödet får användas till. Detta för att 

beakta den kritik som kom i samband med remissrundan och påtalade risken 

för konkurrerande verksamhet understödd med offentliga medel. 

Jag tror på modeller som bygger på självfinansiering. Det skapar drivkraft 

och främjar entreprenörskapet. I och med att föreningen under en relativt 

lång tidsperiod kommer att få ekonomiskt understöd ges man även arbetsro 

och tid för att utveckla administration, självfinansiering, uppsökande verk-

samhet och rådgivning.  

Fru talman! Det här bygger för framtiden och bygger i grunden på ett sunt 

affärstänk. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Runar Karlsson 

Fru talman! Jag har egentligen ingenting emot den här lagstiftningen ef-

tersom det är så illa tvunget att göra något på grund av att riket har avskaffat 

skogsvårdsavgifterna. Det är tråkigt att vi på grund av åtgärder som man gör i 

riket måste göra liknande åtgärder. Det är inte så bra i och med att vi har en 

självstyrelse. 

I det här fallet är det så illa tvungna eftersom det blir alldeles för dyrt att 

upprätthålla ett eget system, som lantrådet sade, och det har jag förståelse 

för.  

I repliken var jag lite förundrad över varför man egentligen lagstiftar om 

det här. Man lagstiftar väl för att man vill tydliggöra och göra skogsvårdsför-

eningen lite starkare.  

Utskottet, som har hand om det här ärendet, borde också titta på finansie-

ringen. Vi vet att utan finansiering så kan inte en sådan här förening verka. 

Nu ska man få intäkter via medlemsavgifter vilket torde kunna vara en hyfsad 

del eftersom man måste vara med för att få sin skog certifierad och det vill väl 



  

62 

alla vara idag för att kunna sälja produkter. Där kan man få en hygglig in-

komst. Skogsvårdsföreningen kan säkert sälja tjänster till både skogsägare 

och kanske till skogsvårdsbyrån, att man gör de tjänster som de tidigare har 

gjort och då får man inkomster. 

 Den sista posten att man ska få ett budgettillskott varje år, det har pratats 

om 100 000-150 000 euro om jag förstod ltl Holmberg rätt, och det blir lite 

konstigt om det ”bara” är en budgetfråga. Det kan ju vara så att kommande 

lagting eller det här lagtinget inte beviljar de pengarna och det har man ju all 

rätt att göra. Det betyder att man slår undan benen för en förening som har 

ett viktigt jobb här. Utskottet borde titta på om det går att få in en skrivning 

om någon form av budgetgaranti. Det är inte heller så lätt att ge budgetga-

ranti i förskott. Men på något vis borde man i alla fall ha med en fundering på 

att det kan finnas en kalkylerad risk att ekonomin raseras beroende på lag-

tingets beslut.  

För övrigt tycker jag och centern att den här föreningen har en oerhört vik-

tig uppgift. Som vicelantrådet sade så handlar det inte bara om skogen i sig, 

det handlar också om en miljö och kanske inte heller bara om klimatet. Det 

handlar också hemskt mycket om livsmiljö för människan, man vistas mycket 

i skogen på olika sätt. Det är bra om skogen kan skötas på ett sådant sätt att 

man kan vistas där. Skogsvårdsföreningen har en viktig uppgift där genom 

rådgivning.  

Det finns antagligen stor skatt i framtida energi. Tyvärr är både el och olja 

jättebillig, men det kommer säkert en dag när den här energin kommer att 

vara guld värd. Den är mycket värd redan idag när den tas tillvara, men tyvärr 

är priserna jättelåga. Det svänger en dag när det blir brist på energi och spe-

ciellt sådan här sorts energi. Skogsvårdsföreningen har en viktig uppgift att se 

till att rå om skatten som vi har i skogen. När det gäller byggnadsmaterial så 

är också skogen en viktig resurs. 

Med de korta orden vill jag för min del säga att jag inte har någonting att 

invända mot den här lagstiftningen. Det är den enda rätta, jag tror också att 

skogsvårdsföreningen kommer att kunna bedriva en bra verksamhet här 

framöver trots att man avskaffar skogsvårdsavgiften. Tack. 

Ltl Sara Kemetter 

Tack, fru talman! Den här lagstiftningen är just ett exempel på när Finland 

gör en förändring så påverkar det genast Åland. Att jämföra Finland och 

Åland när det gäller skogsbruket är ganska intressant. Vi med vår skärgård 

och mycket skog på öar så är vi i en helt annan situation. Jag tycker att det 

här är ett oerhört intressant politikområde. 

Skogspolitik och ett hållbart skogsbruk nämns också i det här betänkandet. 

Jag tycker att man kan problematiserar det lite ytterligare. 

Vi har enhälligt tidigare tagit beslut om ett hållbart Åland 2051. Jag anser 

att det här är ett steg i den riktningen. Vi behöver dock ändå bevaka och se till 

Skogsvårdsföreningen också klarar sig framöver. Därför är det glädjande att 

höra från vicelantrådet att föreningen åtminstone fem år framåt har möjlig-

het att arbeta för att förändra sitt arbetssätt för att kunna få in intäkter. Det 

är klart att det finns en oro för föreningen och hur den ska klara sig när intäk-

terna ändå nästan halveras.  

I framtiden måste vi kanske börja tänka i nya banor. Behöver vi stöda ett 

hållbart skogsbruk eller inte? Som ltl Runar Karlsson sade, och som också 
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finns i betänkandet, så ses certifieringen som en morot. Det kan man ytterli-

gare analysera lite mera. Utskottet kan se på om det faktiskt är en morot och 

på vilket sätt det kan vara ett större stöd för föreningen. 

Allt sedan artonhundratalet har det debatterats om hur vår skog ska bru-

kas. Skogen väcker mycket känslor och åsikter och de går ofta isär, speciellt 

när man pratar om hållbart skogsbruk. Det är inte endast ett ekonomiskt 

värde vår skog har, utan också ett produktionsvärde som kan värderas som 

rekreation och välmående. Det finns också ett starkt biologiskt värde i att be-

vara skyddade arter. Det är en kombination av de här tre delarna. 

Marknaden som vi lever i idag, i kombination med globaliseringen, har ju 

ökat efterfrågan av virke och därför gör det också skogspolitiken intressant. 

Ju mer vi går mot ett hållbart tänkande så ju mer värdefull kommer också 

skogen att bli. 

Man borde egentligen upprätta en skogspolitisk dialog där man tar miljö-

hänsyn, hänsyn till värdefulla biotoper och hänsyn till vattnet. Man tar hän-

syn till kulturmiljön, alltifrån forn- och kulturlämningar som eventuellt kan 

skadas vid skogsbruk, vi har haft långa debatter om sådant.  

Hur kan vi digitalisera den här verksamheten för att stöda och effektivera 

hanteringen? Det är intressant att få en balans när det gäller allt vilt som 

finns i skogen. 

Den skogspolitiska dialogen knyter naturligt nya etappmål inom miljö-

målsarbetet. Man ska ha kunskap om vad som gäller för att kunna jobba vi-

dare och jag tycker att vi debatterar detta lite för lite i den här salen. 

Genom att skapa en dialog kan man också se till att man får så kallade sek-

torsansvar, som är bra. När man utvecklar föreningen vidare, börjar disku-

tera avgifter och medlemsavgifter osv. så borde man plocka in de här begrep-

pen i en sådan diskussion så att man också får ett hållbart skogsbruk framö-

ver. 

Vi har redan nu bl.a. Natura 2000 som bevarar den biologiska mångfalden, 

men också miljömål och andra faktorer och indikatorer som hjälper oss att 

förstå och tillämpa ett sådant här politikområde. Tack.  

Ltl Brage Eklund 

Tack, fru talman! Likt andra talare här så har inte jag något att invända mot 

det här lagförslaget. Det är helt i sin ordning. Det blir en helt annorlunda lag-

framställning jämfört med den lag som har varit gällande tidigare. 

Jag har tittat på några frågor. När man tittar på remissrundan som har fö-

rekommit så har vår skogsindustri haft lite åsikter. Säkert kopplar väl någon 

ihop skogsindustrin med mig då eftersom jag delvis är lite inblandad. 

I 1 § står: ”Föreningen ska främja lönsamhet i skogsbruket och övriga mål 

som medlemmarna har uppställt på sitt skogsbruk samt en skötsel och an-

vändning av skogsmarken som hållbar i ekonomiskt, ekologiskt och socialt 

hänseende.” Här har skogsindustrin den uppfattningen att man på fastlandet 

har ungefär samma skrivningar. Det betyder att man får bedriva konkurre-

rande affärsverksamhet gentemot skogsbolagen. I remissvaret från skogsbo-

lagen har man påpekat detta. Så länge man har en delfinansiering av sin 

verksamhet med landskapets allmänna medel så borde man ha 6 § och 15 § 

kvar i det här lagförslaget. Det tycker jag att utskottet kan titta på när de be-

handlar det här ärendet. Det beror egentligen helt hållet på en EU-

lagstiftning där det tydligt och klart sägs att en man inte får bedriva konkur-
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rerande verksamhet eftersom man delvis finansieras med samhällsmedel. Det 

är väl inte några stora konstigheter i den för i sådant fall skulle den lagen 

gälla i ett övergångsskede, när finansieringen av allmänna medel försvinner 

så upphör de paragraferna helt enkelt att gälla. 

För en sådan här förening kan det vara svårt att hitta på finansieringsfor-

mer. Tidigare var föreningen van med att automatiskt få delfinansiering av de 

skogsvårdsavgifter som kom in. Det gäller för föreningen att vara på tårna 

och verkligen jobba konstruktivt. 

Det står ingenting om det här men jag vet att det finns en ganska stor efter-

frågan på skogsbruksplaner för skogsägare. Idag är det är landskapet som 

står för de här planerna. Här borde det också finnas en affärsidé för förening-

en; kanske föreningen ettdera kan överta den här verksamheten eller till-

sammans med landskapet göra likartade skogsbruksplaner. 

Ltl Kemetter var inne på skogspolitisk dialog. Jag har länge från den här 

talarstolen frågat efter landskapets skogsprogram. Jag tror till och med att 

det står om det i regeringsprogrammet. Men åtminstone skulle jag vilja ha ett 

löfte att programmet skulle komma den här perioden. Jag tjatade förra 

gången ganska mycket om programmet. Jag tror att det nu gällande skogs-

programmet gick ut 2006. Det borde vara dags att landskapet kan visa upp 

ett skogsprogram. Om man ska ha en skogspolitisk dialog så borde det finnas 

en grund utifrån vad man diskuterar. 

Vi vet att skogsbruksföreningen är huvudman för ett nytt certifieringssy-

stem ytterligare, FSC. Det systemet bygger på ett certifikat som vi har idag, 

PFC. Efterfrågan från industrin är att vi också borde certifiera oss till FSC. 

Det är kunden som egentligen styr detta. Billerudkorsnäs, som vi idag levere-

rar vår cellulosaflis till, ställer idag högre krav på oss att vi har FSC-certifierat 

virke. Billerudkorsnäs största kunder, Tetrapak, ställer krav på FSC-

certifierat. Här måste man jobba vidare och försöka få så många skogsägare 

med sedan när det blir aktuellt. Nu i ingångsskedet kommer man att köra 

med ett visst antal skogsägare och sedan kommer man rent allmänt att höra 

efter om det finns intresse bland flera. 

Många har berört den fortsatta finansieringen. Man vill ha någon säkerhet 

i framtiden för att föreningen ska klara av rollen som organisation. 

I första hand vill jag att finans- och näringsutskottet tittar på 6 § och 15 §, 

om man kan införa övergångsparagrafer så länge man får stöd via samhälls-

medel. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Tack, fru talman! Ltl Brage Eklund berör många viktiga aspekter i sitt 

anförande.  

För det första, konkurrerande verksamhet har vi diskuterat. Det finns 

inga ambitioner och jag kan inte heller se att det skulle vara aktuellt 

överhuvudtaget att skogsvårdsföreningen skulle börja bedriva konkurre-

rande verksamhet med skogsbolagen och verksamhet. Det kändes inte 

riktig relevant att ta med en sådan paragraf.  

Jag har träffat både skogsbolagen och föreningen tillsammans flera 

gånger och jag betraktar dem som grenar på samma träd och även land-

skapets skogsvårdsbyrå har en roll i det här. Det är tillsammans vi ska 

arbeta för att stärka den åländska skogsindustrin. Därför är det här pro-

grammet, som ltl Eklund efterlyste, under arbete. Vi har påbörjat ett ar-
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bete. Vi har en dialog med bolagen och föreningen om hur vi ska arbeta 

tillsammans för att uppnå den gemensamma skogsstrategin. Den ska 

vara klar i mars nästa år.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Jag är glad för att strategin är på gång. Den har jag saknat länge.  

När det gäller att vi sitter på samma grenar, visst är det så. Jag tror 

inte att ambitionen från skogsvårdsföreningen är att man ska bedriva 

konkurrerande verksamhet. Men tider är alltid föränderliga och man vet 

inte hur nya kvastar sopar i föreningen och vilka idéer man har. Så länge 

man delfinansierar verksamheten med samhällsmedel så borde man 

åtminstone finna en lösning i de här paragraferna som jag hänvisade till.  

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Ja, utskottet kan gärna diskutera och höra de olika aktörerna. 

Jag återkommer till skogsstrategin. Som jag sade ska den vara klar 

om ett år. Den går hand i hand med klimat- och energistrategin som 

landskapet också arbetar med. Tanken är att vi ska utarbeta ett stödsy-

stem för både vindkraft, sol och biomassa. De här ska koordineras med 

varandra. Därför följer skogsstrategin samma tidtabell som den större 

planen. 

Det finns mycket att diskutera, alltifrån certifieringen men också till-

växtmöjligheter, produktutveckling, bioenergi och annat som är aktuellt 

och som vi tillsammans kan stärka.   

Ltl Brage Eklund, replik 

Jag tror att vicelantrådet och jag har samma ambitioner. 

Jag kan ytterligare tillägga att EU håller på att jobba fram en gemen-

sam skogslag. Den kommer kanske att slå hårt mot Norden, för man har 

inte samma förståelse för skogsbruket nere i Sydeuropa som vi har här 

uppe. Det gäller för landskapsregeringen att följa med och bevaka vad 

det innebär.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Diskussionen är avslutad. 

Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget 

är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. 

Remiss 

6 Ny hälsoskyddslagstiftning 

Landskapsregeringens lagförslag LF 9/2015-2016 

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. 

Diskussion.  

Minister Wille Valve 

Talman! Landskapsregeringen har idag glädjen att presentera sitt lagförslag 

om ny hälsoskyddslagstiftning och därtill hörande lagtekniska följdändringar 

(förslagen 2, 3 och 4).  

Lagförslaget innebär att lagstiftningen om hälsoskyddet moderniseras och 

förenklas och härmed en tydligare och klarare struktur. Man kan tillägga att 

detta lagförslag bara är den första förenklade pusselbiten, för inom ramen för 
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denna lag kommer vi att kunna genomföra ytterligare förenklingar inom an-

visningar, tillsynsplaner och taxor. En enklare vardag för företagaren och 

ålänningen. 

Lagförslaget ska ses som ett led i den kraftsamling för ÅMHM som nämns i 

regeringsprogrammet, där vi ser över utvecklingsarbetet kring myndigheten 

ÅMHM.  

Den hälsoskyddslagstiftning som är ikraft idag genom landskapslagen om 

hälsovården, och den med stöd därav utfärdade landskapsförordningen om 

hälsovården, är föråldrad och har inte fullt ut beaktat viss central, självstyrel-

sepolitisk utveckling såsom grundandet av ÅHS. Den ikraftvarande lagen in-

nehåller flera obsoleta paragrafer, några upphävda, som helt enkelt inte till-

lämpas längre – exempelvis hur kommunfullmäktige godkänner en kommu-

nal hälsovårdsförordning eller varför inte de märkliga skrivningarna om 

”Buller lukt eller andra störningar” i 18 §. Värst av allt: näringsidkare, verk-

samhetsutövare och myndigheter inte idag exakt vet vad som gäller på detta 

område.  

Det här är på sätt och vis en väldigt självstyrelsepolitisk lag. Det handlar 

om ett dynamiskt område där det skett väldigt mycket förändringar sedan 

EU-inträdet och landskapsregeringen har två tjänstemän som ansvarar för 

hela detta område.  

Genom att tillämpliggöra rikets lagstiftning på hälsoskyddsområdet skapar 

vi tydliga verksamhetsförutsättningar för samtliga aktörer. Vi tillämpliggör 

ett regelverk som är färdigt EU-anpassat och vi gör det möjligt att, efter 

ÅMHMs beslut, tillämpliggöra eller inte tillämpliggöra de anvisningar som 

flyter ur regelverket.  

Förslaget innehåller några självstyrelsepolitiska ”säkerhetsventiler” som 

det kan vara bra att känna till. Det finns ingen automatik i att Valviras anvis-

ningar träder ikraft, de måste godkännas genom beslut av ÅMHM. Vi tillämp-

liggör inte heller Valviras riksomfattande tillsynsprogram eftersom vi har en 

egen åländsk verklighet med egna taxesystem och tillsynsplaner.  

Blankettlagens 10 § är central eftersom den gör det möjligt att anlita andra 

än laboratorier än dem som godkänts av Valvira. Hela denna paragraf ska ses 

i ljuset av att vi redan idag anlitar flera svenska laboratorier och svenska ak-

törer t.ex. för att undersöka ett övermögligt dagis.  

Det är otroligt viktigt att vi också framledes kan anlita andra EU-aktörer än 

de i Finland certifierade, framförallt svenska sådana, under förutsättning att 

de uppfyller kraven på korrekthet och tillförlitlig analysmetod.  

Talman, detta kan tjäna som inledning. Landskapsregeringen är redo att 

bistå och upplysa i den fortsatta utskottsbehandlingen. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Det här är kanske en svår fråga men jag ställer den ändå. 

Anser ministern att det här lagförslaget kommer att medföra några vä-

sentligheter för ålänningarna eller är det mera en administrationslätt-

nad för de myndigheter som har hand om det här området?  

Minister Wille Valve, replik 

En bättre vardag blir det eftersom det kommer att bli mycket tydligare 

vad som gäller och vad som inte gäller. Det är ett äkta problem med 

tanke på hur dagens hälsoskyddslagstiftning ser ut, den är ett lapptäcke 
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med föråldrade paragrafer som tjänstemän i praktiken ibland inte till-

lämpar och ibland tillämpar. Det här är inte rättssäkert, vi måste göra 

något åt det. I ljuset av hur rätten ser ut idag och hur vi ser att den 

kommer att se ut i framtiden så tror vi att det här är den bästa lösningen 

som vi kan göra. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Talman! Menar ministern att det inte kommer att ske några oförutsedda 

stora pålagor för ålänningarna på grund av det här lagförslaget?  

Minister Wille Valve, replik 

Ja, det menar ministern. Den största risken vi har sett är det som vi har 

brottats med i 10 §. Det är om vi i praktiken får en likriktning på Åland, 

att vi bara kan anlita finländska laboratorier och finländska aktörer, att 

de måste vara certifierade av någon som social- och hälsoministeriet har 

gett i uppdrag att certifiera. Det här är den risken som vi har sett. I den 

fällan vill vi inte hamna. Mot ljuset av det bör 10 § och dess detaljmo-

tiveringar läses. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mikael Lindholm, replik 

Tack, fru talman! I 1 § står; ”ändras något i hälsoskyddslagen som hör 

till landskapets behörighet ska ändringarna gälla på Åland för tid-

punkten för deras ikraftträdande i riket.” Betyder det att vi utan att vi 

behöver fatta något beslut så kör vi vidare utan att veta om något på sikt 

kan bli helt tokigt jämfört med våra förhållanden?  

Minister Wille Valve, replik 

Det var en bra fråga, jag ber att få återkomma till den. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Pernilla Söderlund 

Fru talman! Bästa lagtingskollegor, framför oss ligger ett efterlängtat lagför-

slag om hälsoskydd. Det är nog på tiden; delar av den nuvarande lagstiftning-

en är från 1967.  

Syftet med lagen är inte bara att bevara och upprätthålla vår hälsa, utan 

även att förebygga och minska faktorer i vår omgivning som skapar eller kan 

skapa ohälsa. Det handlar om en ren och trygg livsmiljö i vårt lilla ö-rike. 

Förslaget är att rikets hälsoskyddslag, med några små förändringar, främst 

av teknisk och organisationsmässiga orsaker, antas som en blankettlag.  

En annan orsak till att anta hälsoskyddslagen som en blankettlag är att det 

här är ett område som ständigt förändras. Det är svårt att förutse hur ofta och 

hur mycket. Att anta hälsoskyddslagen som en blankettlag sparar även på 

våra egna lagberedningsresurser.  

Som pricken över i så förväntas inte förslaget fördyra eller försvåra för nå-

gon, utan det kommer att minska på administrationen.  Det framkommer här 

tydligt vem som gör vad, när och varför, vilket är viktigt. Lagen kommer att 
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förenkla och förtydliga och bra och tydliga strukturer gör alltid administrat-

ionen effektivare. 

Lagens anpassning till den åländska myndighetsstrukturen är nödvändig 

eftersom det här är en kommunal angelägenhet i riket.  

Det här är en viktig lag eftersom detta har att göra med alla ålänningars 

vardag och därför måsteman ändå kunna se kritiskt på den. Alla vill ha och 

behöver en modern hälsoskyddslag, så den är väldigt välkommen.  

Vi ser fram emot att i utskottet se närmare på lagen och dess detaljer. 

 Ltl Carina Aaltonen 

Fru talman! I likhet med föregående talare så välkomnar jag också den här 

lagstiftningen. Den har legat i det berömda röret och funnits med i land-

skapsregeringens lagstiftningsprogram ända sedan 2013. Det är fint att lagen 

snart är på plats.  

Den nuvarande lagen är från 1967, förordningen är från 1973 och det har ju 

förändrats en hel del på Åland och i välden sedan dess. Visst kan det vara 

charmigt att man har benämningar som ”barnkrubbor och barberarinrätt-

ningar” kvar, men riktigt så ser inte det åländska näringslivet och verksam-

heterna ut idag. Vi har daghem, nagelsalonger och mycket annat som inte 

fanns på den här tiden. 

I slutrapporten den 3 juni 2013. från den förenklingsgrupp som gjorde en 

översyn av ÅMHMs arbete under 2012 och 2013, var just ett av förslagen att 

göra en total översyn av hälsovårdslagen och införa en blankettlag på det här 

området eftersom det är väldigt viktigt att vi har en modern och tidsenlig lag-

stiftning om hälsoskydd. Att göra det som en blankettlag underlättar både för 

ÅMHM men också för verksamhetsutövarna. 

Den berörda myndigheten, Ålands näringsliv och landsbygdsutvecklaren 

har framfört att rikets anvisningar och praxis kan användas i mycket större 

omfattning än vad som kan göras idag. Detta medför att tolkningsutrymmet 

minskar vilket skulle ge ett betydligt tydligare regelverk. Jag vill nog betona 

att jag inte tror att det nödvändigtvis behöver bli lindrigare och lättare, utan 

det blir mera likabehandling för alla, för alla vet vad som gäller. 

Utskottet kommer att behandla det här lagförslaget i vederbörlig ordning, 

med start förhoppningsvis redan i morgon bitti och med stort intresse från 

utskottsmedlemmarnas sida. Jag tycker att det är viktigt att vi får en bra lag 

inom det här området.  

Man kan säga att ju mer renliga vi blir, ju mera hygienfaktorer som tas i 

beaktande, så desto flera allergier och sjukdomar verkar vi få i våra sam-

hällen.  

Igår kväll var jag på ”öppet hus” i Waldorfskolan och Waldorfdaghemmet 

och där tillåter inte myndigheterna t.ex. trägolv eller golven måste vara be-

handlade på ett särskilt sätt för att de ska vara godkända. Man kan tänka på 

hur mycket vi egentligen ska skydda våra små barn och människor från bak-

terier och smuts? Det här är någonting som vi säkert kan diskutera vidare i 

utskottet. 

Jag hoppas att vi under den här mandatperioden också kommer att få se 

en översyn av miljöskyddslagen, djurskyddslagen och förändringar i ÅMHM-

lagen, vilka också är förslag från förenklingsgruppen som avslutade sitt ar-

bete 2013. Tack, fru talman. 
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Minister Wille Valve 

Talman! Svar till ltl Lindholm; ja, så är det, vi åker med tåget och vi kan 

hoppa av det när vi vill. 1 § ska särskilt läsas mot ljuset av allmänna moti-

veringens 3.1 ”Ekonomiska och administrativa konsekvenser”. Där står det 

tydligt att inga anvisningar kan träda ikraft utan ÅMHMs beslut för Ålands 

del. 

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. 

Remiss, efter bordläggning 

7 Landskapsregeringens redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § ar-

betsordningen för Ålands lagting 

Landskapsregeringens redogörelse RS 2/2015-2016 

Ärendet bordlades vid plenum 21.03.2016. 

Enligt 36 § arbetsordningen ska ärendet remitteras till självstyrelsepolitiska nämnden 

men först tillåts diskussion. 

Diskussion. 

Lantrådet Katrin Sjögren 

Talman! Lagtinget inledde debatten i måndags och då såg verkligheten an-

norlunda ut än vad den gör idag.  

En del i den självstyrelsepolitiska redogörelsen utgörs av säkerhetspolitik. 

Igår detonerade bomber med fasansfulla förödelser i hjärtat av Europa, i 

smältdegen Bryssel, precis i samma områden där lagtinget själv var för någon 

vecka sedan. 

På Dagens Nyheters ledarsida fångar man in sakernas tillstånd med endast 

två meningar: ”Terrorismens mål är att krossa vardagen. Det är upp till oss 

alla att se till att det blir tvärtom.” 

I måndags var jag själv och Europarättschef Slotte i Helsingfors för att re-

dogöra för Ålands positioner inför den utrikes- och säkerhetspolitiska redo-

görelsen som ska lämnas till riksdagen i vår. Det är en arbetsgrupp som är 

synnerligen kompetent. Arbetsgruppen består av höga tjänstemän från utri-

kesministeriet, från presidentens kansli, från statsrådets kansli, från inrikes-

ministeriet och från försvarsministeriet.  

Utgångspunkten för redogörelsen är målsättningen att förstärka Finlands 

internationella ställning, att trygga Finlands självständighet och territoriella 

integritet samt att förbättra finländarnas säkerhet och välfärd. 

Landskapsregeringen har, i samråd med självstyrelsepolitiska nämnden, 

lyft fram demilitariseringen samt Ålandsexemplet och anser att de kan tjäna 

som modell vid internationell konfliktlösning. Ålandsexemplet kan och ska 

användas konstruktivt och som inspirationskälla. 

Den säkerhetspolitiska situationen i Östersjön är förändrad med en ökad 

säkerhetspolitisk oro jämfört med några år tillbaka i tiden. Bedömningarna är 

fortfarande att det säkerhetspolitiska läget i Östersjön är stabilt. 

Landskapsregeringens åsikt, som vi hävdar inför arbetsgruppen, är att det 

finns skäl att redogöra för Ålands särskilda folkrättsliga ställning i Finlands 

utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse. Syftet med detta skulle främst 
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vara ett klargöra och befästa demilitariseringen och neutraliseringens fort-

satta betydelse inom ramen för de förändringar som sker eller kan komma att 

ske i den utrikes- och säkerhetspolitiska omgivningen. 

Landskapsregeringens uppfattning är att Åland genom sin demilitarisering 

och neutralisering utgör en stabiliserande faktor i Östersjöområdet. 

Efter terrordåden i Paris i november 2015 bad Frankrike övriga EU-länder 

om hjälp med hänvisning till artikel 42.7 i fördraget om Europeiska union, 

den s.k. solidaritetsklausulen. 

Nu pågår lagstiftningsarbete och landskapsregeringen har också där läm-

nat utlåtande. Här framhåller landskapsregeringen igen att det på ett tydli-

gare sätt borde klargöras hur lagen kommer att tillämpas för Ålands del om 

det till exempel blir en terrorattack eller kärnkraftsolycka. Vilka omfattas av 

lagförslaget om det inträffar på Åland? Det borde också vara klarlagt hurdant 

internationellt bistånd som kan anses vara förenligt med konventionerna. 

Vi kan konstatera att konventionerna har tjänat Åland väl och fungerat 

under två världskrig. Vi har att förhålla oss till neutraliseringen och demilita-

riseringen som vi är väldigt stolt över, men vi har också ett heltäckande skydd 

om det blir ett skarpt läge av en eller annan orsak.  

Dessutom har försvarsministeriet genomfört vissa utredningar. Vi från 

Åland ser att man fortsätter att klarlägga läget och det arbetet måste fortgå i 

samarbete mellan landskapsregeringen och berörda myndigheter i riket. 

Slutsatsen för landskapsregeringens besök var att man vill, som det skrivs i 

neutraliserings- som demilitariseringspolicyn, att Ålands ses som ett subjekt 

och inte ett objekt och att man ska utarbeta den säkerhets- och utrikespoli-

tiska redogörelsen till den del det berör Åland i nära samarbete med land-

skapet och lagtinget. 

När det gäller andra frågor som var på agendan så fortsätter arbetet med 

avräkningsgrunden. Vi fortsätter diskussionen på tjänstemannanivå. Vi tän-

ker också fortsätta att föra politiska förhandlingar och även göra en formell 

framställan. 

Beträffande SOTE-reformen som också kan få stora självstyrelsepolitiska 

konsekvenser, både ekonomiska och behörighetsmässiga, så planerar land-

skapsregeringen att tillsätta en intern arbetsgrupp som bevakar och följer 

med utvecklingen på rikssidan. Vi har också fått en rapport om att det kan 

innebära förändringar när det gäller folkpensionsanstalten. Det kan ha stora 

konsekvenser för Åland. Den utvecklingen måste också nogsamt analyseras 

och följas med.  

När det gäller svenska språket som är en väsentlig del så är ett nytt språk-

råd tillsatt. Språkrådet kommer att ha sitt första möte strax efter påsk. Språk-

rådet har initierat och beställt en enkät. Syftet med undersökningen är att ta 

reda på hurudana utmaningar de åländska företagen har angående språkkun-

skaper i arbetslivet. Meningen är att den slutrapporten ska komma i septem-

ber.  

På justitieministeriet pågår också en enkät som handlar om förverkligan-

det av de språkliga rättigheterna i Finland och även där kommer vi att vara 

aktiva och utarbeta positioner.  

En ny faktor som det också står om i redogörelsen är hela digitaliseringen, 

vad det innebär för det svenska språket och om ålänningarnas rätt att få ser-

vice på svenska. Men också det faktumet att när vi behöver ha system för våra 

myndigheter så är det svårt att få dem till fullo på svenska. I takt med digitali-
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seringen centraliserar man servicen, så det finns minsann utmaningarna för 

självstyrelsen. 

Det var ungefär det som jag tänkte säga. Tack. 

Ltl Göte Winé 

Tack fru talman för att jag får möjlighet att framföra vårt gruppanförande nu 

eftersom jag var sjuk i måndags.  

Fru talman! Vi har nu landskapsregeringens självstyrelsepolitiska frågor 

framför oss och ska nu debattera det. Senare idag ska vi också debattera land-

skapsregeringens externpolitiska prioriteringar inför år 2016. Jag tycker per-

sonligen att det är lätt att man blandar ihop dessa ärenden och det är svårt 

ibland att se helheten. Borde vi kanske debattera dem samtidigt och få en mer 

övergripande självstyrelsedebatt? Det var en tanke när jag läste igenom dem. 

Att ha en progressiv självstyrelsepolitik är viktigt för Ålands socialdemo-

krater.  

Nu sitter Ålandskommittén och jobbar med bl.a. behörighetsfördelning 

och jag tänker inte gå in närmare på det utan respektera det arbetet som sker 

i Ålandskommittén. Men jag kommer att ge vissa råd i mitt anförande här. 

 Ålandskommittén gör ett viktigt jobb för utveckla vårt åländska självsty-

relsesystem. Däremot måste vi se vad vi klarar av att utveckla och jobba vi-

dare med självstyrelsepolitiskt och även se vad som är värt att ta över behö-

righeten. Vi har redan nu politiker som säger att det offentliga är för stort, 

men inte vill säga var man ska minska på. 

Ålandskommitténs arbete är viktigt, men det är också viktigt att även vi 

partier gör vårt jobb i frågan för en ökad förståelse för Ålandskommitténs ar-

bete.  

Det är snart tre veckor sedan Ålands lagting var på besök i riksdagen. Det 

var ett bra program men bland det viktigaste var att vi partier fick träffa par-

tierna i riksdagen, t.ex. moderaterna träffade samlingspartiet och så vidare. 

Den socialdemokratiska riksdagsgruppen tog emot oss från den socialdemo-

kratiska lagtingsgruppen och gav oss mer utrymme än vårt tidsschema egent-

ligen tillät. Vi fick ett kortare möte Ilkka Kantola som sitter med i Ålands-

kommittén. Vi pratade om vikten av utvecklingen av vårt självstyrelsesystem 

och Ålandskommitténs arbete. Ilkka Kantola är en av dem som är ny medlem 

i Ålandskommittén tyckte också att det var givande med den här dialogen.  

Att vi alla har en dialog med våra riksdagspartier tycker vi Ålands social-

demokrater är viktigt. Det är bättre att bjuda in dem för diskussioner än att 

be dem gå hem.  

Språkrådet har nu hittat sin form och det är bra att de verkligen ser hur det 

ser ut i våra olika verksamheter. Jag tycker det är bra att man jobbar där med 

språkanvisningar till den allmänna förvaltningen. Det är lätt att det annars 

kan uppstå missförstånd och osäkerhet. Att man redogör för de regelverk och 

principer som ligger till grund för språkanvändningen inom landskapsför-

valtningen är bra. 

Fru talman! Under punkt 2 så har man med översättning av God medi-

cinsk praxis och Pharmaca Fennica och just om Pharmaca Fennica så råder 

det nu en god framgång. Jag sitter själv med Finlands svenska Folktings soci-

al- och hälsovårdsutskott och även där har frågan om Pharmaca Fennica och 

översättning lyfts upp till diskussion.  
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Som jag känner nu i och med SOTE-reformen är att man nu måste lyfta 

upp frågan om rätten till vård på svenska. 

Jag har hört att man ibland funderar från vissa håll nyttan med att vara 

med i Folktinget. Ser vi på språkpolitiken så har vi ett ställe där vi kan lyfta 

frågor och jobba för oss på Åland men inte bara Åland utan för hela Svensk-

finland vi har där också ett ansvar. I Folktinget har jag bl.a. lyft frågan om 

rätten till specialutbildning på svenska för den åländska polisen. Det var en 

fråga som gick senare gick vidare till kanslichef Päivi Nerg.  Jag hoppas att 

man jobbar på den frågan. 

En annan fråga som jag lyft där är vikten av att specialskolan Lagmansgår-

den behålls i svenskspråkig miljö. För det utreddes tidigare om att slås ihop 

den med en finskspråkig special skola. 

Fru talman! Orsaken till att jag lyfter detta att vi alla har vårt ansvar att 

jobba med lyfta fram angelägna frågor om svenska språkets ställning. Land-

skapsregeringen på sitt och vi lagtinget på vårt håll. Det är inte bara för Åland 

utan rätten till att använda det svenska språket är för vår del även viktigt för 

hela Svenskfinland.  

Fru talman! Att fara ut och informera om Ålands demilitarisering och ne-

utralisering är väl nu viktigare än någonsin. Även i våra närmaste områden så 

bör man informera om vad vår demilitarisering och neutralisering innebär. 

Här har vi vikten att informera om Ålandsexemplet runt om i världen.  

Även Ålands Fredsinstituts roll måste uppmärksammas och användas mer 

inom detta område. 

Gränsbevakningen är en viktig verksamhet och att landskapsregeringen 

har en god dialog med gränsbevakningsledningen samt att man fortsätt-

ningsvis håller utbildning på svenska så ålänningar kan välja det som ett 

framtida yrke. Gränsbevakningen är också ett komplement när inte polisens 

resurser räcker till, men även handräckning för sjukvården görs av gränsbe-

vakningen så samarbete inom dessa områden är bara positivt. Men behöver 

vara en tydlighet om gränsdragningar och dialog om samarbetet. 

När vi pratar om självstyrelsepolitik så kan man ju inte prata om den 

åländska ekonomin. Vi anser att vi inte har självstyrelse när det gäller eko-

nomin utan vi är mer pantfångar enligt vår mening. Vår åländska ekonomi är 

beroende av Finlands ekonomi och därmed är nog vår ekonomi som den är 

idag. Skulle vi ta vara på våra egna pengar så skulle nog den åländska ekono-

min se bättre ut än den gör idag. 

När vår lagtingsgrupp hörde på ÅSUB om hur det åländska systemet miss-

gynnar oss idag så måste vi våga se på alternativ. Nu fick vi visserligen en 

vink om att man är beredd att justera avräkningsgrunden till 0,48 vilket 

skulle ge mer i kassan. Men håller sedan det löftet? Eller tar man sen bort nå-

got annat från våra intäkter från en eventuell SOTE skatt eller något annat för 

att få det till ett nollspel? Man vet inte.  

Vissa har sagt att man inte vågar tro på detta förrän pengarna är kontot 

och vad ändrar man istället. Här bör man nog i Ålandskommittén se hur vår 

ekonomiska självstyrelsepolitik ska se ut i framtiden. 

Fru talman! Under stycket socialpolitik har vi socialdemokrater en längre 

tid sagt att man borde kunna mer om att våga ha en egen socialpolitik. Vi 

med vår litenhet skulle prioritera våra resurser rätt till att ha en mer progres-

siv socialpolitik med tidiga insatser. Men då kräver det också resurser inom 
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förvaltningen. Det är vi partier som bestämmer vart vi vill rikta vår självsty-

relsepolitik. 

När vi läser redogörelsen över de självstyrelsepolitiska frågorna så är det 

mycket om kontakten till Finland och det kräver att vi har en god dialog som 

leder till ökad förståelse. Men har vi ett missnöje så måste man också våga 

säga det. Nu har det varit mycket om sveket om vindkraften och det löftet 

som blev vi blåsta på och vårt mål om att utveckla vår förnyelsebara energi 

försvårades markant.  

Under vårt riksdagsbesök i Helsingfors så träffade vår lagtingsgrupp den 

finska riksdagsledamoten Ville Skinnari och lyfte upp denna viktiga fråga. Vi 

såg om det finns andra möjligheter att sträva mot för att mer kunna använda 

mer förnyelsebar energi. För att vi nu fick back om vindkraft så ska vi våga se 

framåt med en progressiv självstyrelsepolitik i den frågan. Att minska an-

vändningen av fossila bränslen är ett led i vårt mål mot ett hållbart Åland. 

Avslutningsvis, fru talman, vi är en liten ö i det stora sammanhanget. Vi 

har en landskapsregering och ett lagting med personal som vi ska vara stolta 

över. Vi får inte heller glömma den kompetens vi har här på Åland inom den 

tredje sektorn.  

Ålandsexemplet kan synas mer utåt som jag nämnde tidigare. Det är länge 

sedan vi hade en sådan orolig värld som vi har idag. Läget är akut och beho-

ven av hjälp och stöd är enorma.  

Att se engagemanget som finns hos vissa ålänningar är respektfullt och an-

svarsfullt. Vi politiker är stolta över vår självstyrelse.  

Ser vi nu på flyktingkrisen så måste vi se vad vi kan göra här och nu och 

inte nu gömma oss och säga att det är Finland som ska sköta allt det. Vi har 

alla här ett ansvar och vi bör ta det även i denna fråga än att skjuta tillbaks 

problemet.  Att ha en beredskap för asylmottagning även på Åland ser vi som 

en självklarhet. Vi vill synas utåt i världen och få del av våra rättigheter och 

då bör vi också se våra skyldigheter. Tack. 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Tack, fru talman! Ltl Winé sade att när vi pratar ekonomi så kan vi 

knappt prata om självstyrelsepolitik för vi har i princip ingen ekonomisk 

självstyrelse och det börjar flera av oss motvilligt att inse när vi tittar på 

det system vi har i dagsläget. Vi är beroende av vindkraftstöd från Fin-

land. Vi är beroende av att man gör reformer i Finland på ett sådant sätt 

så att de inte skadar Åland och då blir det alltmer uppenbart att den 

ekonomiska självstyrelsen, i vilken grad den nu finns, bestäms i stor 

grad från Helsingfors. Jag är därför tacksam för att ltl Winé i sitt anfö-

rande lyfte upp att det är hög tid att titta på olika alternativ. Vi är många 

som anser att det är verkligt aktuellt och akut att vi hittar ett nytt fram-

tida hållbart system på det här området. Tack för det! 

Ltl Göte Winé, replik 

Varsågod ltl Axel Jonsson, det var så lite så. Det här är någonting som vi 

har pratat om för ganska länge sedan. Däremot nämnde ltl Axel Jonsson 

att ”vi är beroende av” och det kommer vi fortsättningsvis att vara. Det 

är någonting som vi behöver tänka på. Men hur vill vi själva styra vår 

ekonomiska politik? När vi pratar om självstyrelsepolitiken, även inne-

fattande den ekonomiska politiken så när vi gör våra större investering-
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ar och satsningar så kommer vi fortsättningsvis att vara beroende av 

Finland. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Det är klart att så länge man befinner sig inom samma stats gränser så 

har man ett visst beroende av varandra vare sig man gillar det eller inte, 

det kommer vi inte ifrån. Däremot behöver vi skapa en självstyrelse där 

vi är mindre beroende av de beslut som fattas i Helsingfors. Jag hoppas 

att vi ändå är överens om det. Att vi inte ska vara beroende av att kunna 

utveckla vår energipolitik utan att man håller sina löften i Helsingfors, 

så att vi inte ska vara beroende av en sund finsk skattepolitik för att vi 

ska kunna föra en gynnsam näringspolitik för våra företag här på Åland. 

Det måste ändå vara målsättningen med den pågående självstyrelsere-

visionen av idag, att vi ska få en större frihet, större möjlighet och större 

trygghet att utveckla vårt samhälle utifrån den vilja som finns här i lag-

tinget istället för den vilja som finns i Helsingfors. Delar inte ltl Winé 

den uppfattningen?  

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Jag säger bara så här; är man liten så måste man vara 

smart. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Det gladde mig mycket när jag hörde ltl Winé uttrycka sig 

att vi borde ha en egen socialpolitik här på Åland. Då blir det mer små-

skaligt jämfört med den politik som nu är aviserad i riket.  

Under slutet av den förra mandatperioden så var det här är en av de 

frågeställningar som brydde våra hjärnor mest. Det var väldigt mycket 

liv kring det här. Nu har det blivit precis tyst. Vi såg detta som en av de 

största utmaningarna inom förvaltningen. Vi såg också riskerna med att 

det kommer blankettlagstiftning och att vi blir tvingad att göra lika som 

i Finland. 

Ska man nu tolka ltl Winés uttalande som att det finns en strategi och 

en målsättning för ett vi faktiskt ska föra en egen åländsk socialpolitik 

här på land? Är man beredd att satsa de resurserna? Jag är den första 

att understöda det i sådana fall. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Jag tror att jag ska låta minister Valve själv svara på 

den frågan. Jag redogjorde för Ålands socialdemokraters syn på social-

politiken och hur man ska jobba vidare med den. Vi ser fördelar med 

vad vi kan göra. När man ser vad som händer med den finska socialpoli-

tiken så glömmer man de tidiga insatserna, resurserna och de möjlig-

heterna har vi här bara vi prioriterar rätt. 

Ltl Nordlund har själv varit med och dragit ett stort lass i frågan, t.ex. 

när vi pratar om KST-lagen. Man pratar om att den lagen ska ligga kvar 

under kommunerna och man ska jobba i ett tidigt skede och där har ltl 

Nordlund och jag en samsyn som vi kan jobba vidare med. Man vet inte 

hur det blir slutgiltigt.  



  

  75 

Nu pratar vi om politiken. Vilken politik vill vi föra? Vi pratar inte om 

behörigheten för det lätt att man ofta blandar ihop det. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Det här är en väldigt politisk fråga eftersom det kommer att 

vara resurskrävande och är det idag. Vi vet att det är just den här biten 

som kostar väldigt mycket både för landskapet men framförallt för de 

åländska kommunerna. Beroende på vilken politisk inriktning den här 

regeringen kommer att ta så kommer det här att utvecklas åt olika håll. 

Ska vi göra lika som i Finland, då blir vi också i förlängningen lika som i 

Finland. Men det är inte min målsättning, och jag är säker på att det hel-

ler inte är mitt eget partis målsättning. Vi har alltid skapat egna 

åländska lösningar här, vi har varit beredda att prioritera det här områ-

det och även satsat de resurser som behövts för att det ska lyckas. 

Det är alltid lättare att gå in för blankettlagstiftning. Vi ser två exem-

pel på det här idag av de tidigare ärendena. Men med blankettlagstift-

ning så tenderar det att bli lika som i Finland. Jag tror inte att det är så 

som ålänningarna egentligen vill ha. Man vill ha en egen åländsk social-

politik här på Åland. Vi som vill ha det måste hjälpas åt för det kommer 

att krävas resurser för att förverkliga det. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Det är så som ltl Nordlund sade, det här en viktig fråga 

och det krävs resurser. 

Vad ska vi satsa på? Vi behöver vända den ekonomiska trenden över-

lag. Vi behöver jobba med det och samtidigt vill vi jobba utåt. Nu behö-

ver vi ha tålamod, se framåt och jobba långsiktigt. Vi måste framförallt 

våga föra en dialog om detta och inte bara se ”vi och dem” och de har fel. 

Vad kan vi göra för att göra Åland bättre? Vi behöver alla vara med på 

tåget, vi behöver sträva åt samma håll. Vi ska vara konstruktiva och se 

varandras starka sidor. Ltl Nordlund kommer ofta med konstruktiva 

idéer och synpunkter. Det är bra. Vi tackar för hälsningen och tar den 

med oss. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Roger Nordlund 

Fru talman! Redogörelsen över självstyrelsepolitiska frågor innehåller väldigt 

många olika intressanta frågeställningar.  

Jag kommer i mitt anförande främst att hålla mig till avräkningen, vind-

kraften, SOTE-reformen och den pågående självstyrelselagsrevisionen. De är 

alla synnerligen aktuella och berör varandra på olika sätt och hänger ihop. 

Jag blev väldigt glad för två veckor sedan och positivt överraskad när jag 

läste nyheten att avräkningsgrunden plötsligt skulle höjas från 0,45 till 0,48. 

Jag tänkte att det var fantastiskt. Vad har hänt nu plötsligt eftersom det har 

blivit en sådan här islossning? 

För varje dag som har gått och ju mer man har lärt sig kring den här frågan 

och hört i olika sammanhang så framstår det allt mera som en pyrrhusseger. 

Det innebär att en sådan seger till och vi kommer att förlora kriget. Vad har vi 

egentligen fått? Ja, vi har fått ett uttalande från Ålandsministern om att hon, 
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statsministern och deras ministrar är beredda att driva den här frågan. Fi-

nansminister Stubb har sagt att man möjligen kan göra en utredning på fi-

nansministeriet. Man vet nog var de utredningarna slutar med; sannolikt på 

samma sätt som alla andra utredningar har gjorts hittills. Sannfinländarna, 

det tredje regeringspartiet, har inte ens hört talas om frågan. 

Det här har gjort mig lite orolig. Det här är någon ny form av självstyrelse-

politik som vi nu ser och befinner oss mitt i. Jag är inte säker på att det är till 

Ålands fördel att den åländska självstyrelsepolitiken på något sätt har blivit 

politiserad inom regeringen. 

Det är grundläggande att Ålands landskapsregering och Finlands regering, 

talar med varandra. Ålands landskapsregering ska inte tala med olika poli-

tiska partier i Finland för då blir vi på något sätt del i den finska rumban som 

ingen av oss egentligen vet hur slutar. Det kan inte ha varit meningen med 

det här systemet. 

Jag tycker det är väldigt viktigt att man alltid också dokumenterar alla 

överenskommelser som man gör. Tillsvidare har jag ännu inte sett ett enda 

ord skrivet i det här sammanhanget. Vilken dokumentation finns det kring 

den här frågeställningen? Det är viktigt att vi skulle få det klart för oss. 

Fru talman! Man ska vara optimist. Lantrådet och flera andra har sagt att 

vi i alla fall har fått en statsministers indirekta stöd för en höjning av avräk-

ningen och det är bra. Nu gäller det att försöka få hem det här också så att det 

blir en verklighet. Nu gäller det för den här i regeringen att använda sig av det 

som Ålandsministern Anne Berner har uttalat sig om och försöka få det att bli 

en verklighet i samband med budgetrian i vår.  

Man måste också fundera så här; vi har avräkningen, vi har vindkraften, vi 

har SOTE-reformen och vi har självstyrelselagsrevisionen. Vi har alla varit 

överens om att vi borde få en förhöjning i avräkningen till 0,47–0,49. Det 

finns en saklig grund att stå på.  

När det gäller vindkraften så hade vi en energipolitisk överenskommelse 

med Finland om 60 miljoner. Vi hade till och med beslut i Finlands riksdag. 

Nu ska man plötsligt höja avräkningsgrunden till 0,48 vilket är sakligt grun-

dat i sig. Men det är på intet sätt någon kompensation för sveket i vindkraften 

och de 60 miljonerna i sådana fall. Vi pratar om två skilda saker. 

Det andra som är lite märkligt är att när man gör förändringar så ska vi 

inte ha en självstyrelse som utvecklas via svek. Vi ska ha en självstyrelse som 

utvecklas tack vare sakliga och objektiva argument. Det är många saker som 

har gått lite konstigt i den här frågan. Jag hoppas verkligen att landskapsre-

geringen kan klara ut det här så att det blir tydligt Hur kommer det att bli? 

Nu vet ingen hur det här kommer att bli de facto.  

Fru talman! När det gäller SOTE-reformen så sade lantrådet att man 

kommer att tillsätta en intern arbetsgrupp som ska titta på frågan. Tjänste-

männen kommer att diskutera med motsvarande tjänstemän på rikssidan, 

det är bra och det är så som den här saken ska hanteras. Jag tror ändå att den 

har en större dignitet än så. De starka, dramatiska och ganska mycket 

skrämmande ord som landskapsregeringen har använt i det här samman-

hanget och de åtgärder man nu ska göra, tjänstemän ska träffas och en intern 

arbetsgrupp ska tillsättas, så tycker jag att de orden skulle översättas även i 

konkret politisk handling. Det har ålänningarna rätt att förvänta sig. Man ska 

inte bara vara duktig på problembeskrivning när man sitter i landskapsrege-

ringen, man ska också vara duktig på att komma med konkreta förslag till 
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lösningar och strategier om hur man går framåt. Det förväntar vi oss alla av 

regeringen. 

Vi från oppositionen kommer att förhålla oss på ett konstruktivt sätt. Vi vet 

alla att de här frågorna är stora och avgörande för Ålands del och vår gemen-

samma framtid. 

Om det går så som det är skissat nu när det gäller SOTE-reformen så ska 

den träda ikraft 2019. Det är stor osäkerhet men så ser planerna ut nu. Det är 

en dramatisk förändring. Enligt de beräkningar som landskapsregeringen har 

presenterat så skulle vi förlora cirka 15-16 miljoner, det är en sak. Det andra 

är att de griper in i vår självstyrelse och tvingar oss att göra saker så att vi på 

det sättet blir en pantfånge i den finska rikslagstiftningen. Det är en minst 

lika stor sak som den ekonomiska saken. 

Jag tycker att det nog krävs lite mera än en intern arbetsgrupp för att titta 

på den här frågan. Det är faktiskt en av de större självstyrelsepolitiska hotbil-

derna som vi har haft hittills under självstyrelsens varande. 

Sedan planeras självstyrelselagsrevisionen att sättas ikraft 2022. Den ska 

ettdera utveckla det nuvarande ekonomiska systemet eller också ska vi ha ett 

nytt ekonomiskt system, det vet vi inte.  

Avräkningen borde förändras till 2017. SOTE-reformen med dess eventu-

ella dramatiska konsekvenser ska sättas ikraft 2019 och det måste göras olika 

förändringar.  

Sedan har vi den nya revisionen 2022. Allt detta kan inte riktigt gå ihop. 

Plötsligt skulle vi komma in i en period där vi slag i slag skulle göra stora för-

ändringar i det ekonomiska systemet och det ställer jag mig i alla fall tveksam 

till. I sådana fall har det skett en väldigt, väldigt stor förändring i det fin-

ländska förhållningssättet gentemot självstyrelsen. 

Fru talman! Jag tror att det kunde vara klokt att landskapsregeringen 

skulle ta en strategisk diskussion internt först men sedan tillsammans med 

lagtingets alla partier om vad som är bäst att göra nu om detta förverkligas på 

det sätt som vi nu ser framför oss. Kanske man borde bryta ut den ekono-

miska självstyrelsen ur det här stora paketet och istället satsat på att få den 

på plats 2019? På det sättet kan man parera det hot som SOTE-reformen 

eventuellt kan innebära gentemot självstyrelsen. När saker och ting börjar 

röra på sig då finns det hotbilder men det finns också möjligheter. Det här 

kanske är den möjligheten som vi alla har väntat på, att få ett nytt och bättre 

ekonomiskt system som bättre ligger i linje med vad vi själva vill ha här på 

Åland och som är mer dynamiskt. 

Min förhoppning är att landskapsregeringen skulle ta en strategisk över-

gripande diskussion kring de större frågorna och se vad som är klokast för 

Åland nu för att utnyttja den här situationen och den här bilden som vi ser 

framför oss. 

Det goda som scenariot är att allting går väldigt bra. Det dåliga scenariot är 

synnerligen realistiskt. Det blir en utredning på finansministeriet som man så 

småningom glömmer bort. Sveket om vindkraften har försvunnit i mängden 

av alla andra stora och svåra beslut som alla tvingas ta hela tiden, och vi för-

lorar 16 miljoner på SOTE-reformen och tvingas vända hela vårt interna sy-

stem här. När det gäller revisionen så blir det fortsatt det system som vi har 

idag. Det var det dåliga scenariot.  

Man kan också skapa goda scenarier utgående från dagens spelplan. Här 

tycker jag att landskapsregeringen har ett väldigt stort ansvar nu att faktiskt 
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föra den här diskussionen på en politisk nivå, internt i landskapsregeringen, 

med lagtinget och även med Finlands regering. I slutändan tror jag ändå att 

Finlands regering har samma intressen som vi, man vill ha en välfungerande 

självstyrelse och ett välfungerande ekonomiskt system. Just nu har vi en 

ganska problematisk situation. Jag känner att skeppet gungar ganska mycket. 

Det finns en osäkerhet om vilket håll skeppet ska gunga. 

Vi från oppositionen är beredda att hjälpa till att stabilisera det här, men 

då krävs det att landskapsregeringen presenterar en strategi som vi kan vara 

med och diskutera. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Centern har många gånger sagt, i likhet med det som nu sa-

des här avslutningsvis, att de är beredda att vara med och diskutera och 

komma till enighet, speciellt om externpolitiken. Ändå genomsyras det 

som ltl Nordlund här sade nästan av ett lite missnöje över att landskaps-

regeringen har drivit frågan om en höjning av avräkningsgrunden. Det 

problematiserades väldigt mycket. Vartannat ord var att det nog var bra 

men vartannat ord var att det var lite farligt och det kan vara osäkert om 

vi kan uppnå det.  

Ett klart besked av centern skulle krävas. Ska landskapsregeringen 

driva den här frågan såsom landskapsregeringen har gjort? Vi har ända 

uppnått ett indirekt löfte, via Ålandsministern, att statsministern säger 

att man ska verka för den här frågan. Ska vi fortsätta på den linjen eller 

inte? 

Vad gäller SOTE-reformen så i min värld är det bäst att diskutera sa-

ker och ting öppet.  

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! ”Read my lips” sade någon president i USA. Landskapsrege-

ringen ska driva frågan om en höjning av avräkningsgrunden! Avräk-

ningsgrunden ska stå på egna ben, det är det viktiga. Det är viktigt i allt 

självstyrelsearbete att det finns logiska objektiva grunder som man gör 

saker på. 

Det kan inte vara så att ju större svek man gör från finsk sida så desto 

bättre självstyrelseutveckling ska vi få. Saken i sig ska vara sådan att 

man är framgångsrik. 

Absolut, fortsätt att driva avräkningen! Ingen är gladare än jag om vi 

får en ökning till man 0,48. Vi behöver verkligen de pengarna och det 

skulle vara rättvist. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det är absolut rättvist att vi får höjningen. Det finns en ma-

tematisk till grund för en viss del av höjningen, det finns ett moment 

med vindkraftstödet som uteblev och det finns ett behov medel för att 

självstyrelsens syften ska kunna uppnås, det som också står nämnt i 

självstyrelselagen. Det är bra att vi har en enighet om att landskapsrege-

ringen har valt rätt linje i frågan. Sedan får vi se hur vi lyckas framöver. 

Vi kommer att göra vårt yttersta. 

Vad gäller social- och hälsovårdsreformen i Finland så i min värld är 

det bättre att diskutera saker och ting än att dölja dem. Vi hade informe-

rat Ålandskommittén och vi hade en presskonferens om effekterna av 
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reformen. Jag tycker att det är mycket bättre att diskutera saker och 

ting. Jag har inte stött på en enda ålänning, utom några centerpartister, 

som har blivit rädda av det som vi sade. Den ekonomiska inverkan är 

stor och även den behörighetsmässiga. Inför statsministerbesöket drev 

vi frågan om avräkningsgrunden och även att verkan av social- och häl-

sovårdsreformen skulle neutraliseras till alla delar. Det är ett politiskt 

arbete. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Finansminister Perämaa behöver inte vara rädd för att nå-

gon centerpartist skulle vara rädd i den här frågan.  

Det som vi är oroliga för är att landskapsregeringen är väldigt duktig 

på problembeskrivningar men vi förväntar oss att landskapsregeringen 

ska vara lika duktig på att komma med konkreta förslag hur man vill att 

det ska lösas. Att bara säga att det ska neutraliseras kan vem som helst 

säga, det behöver man inte vara vare sig regeringsledamot eller lagtings-

ledamot för att säga. Men hur ska det göras? Det är utmaningen för den 

här regeringen, för Finlands regering och det som i slutändan kommer 

att avgöra hur det här kommer att sluta. Där hoppas jag att vi allihop 

kan hjälpas åt. 

Jag ser en otrolig hotbild när det gäller konsekvenserna, inte bara de 

ekonomiska utan egentligen ett hot mot hela vårt självstyrelsesystem. 

 Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Jag upplever att ltl Nordlund verkligen målar en sådan 

verklighet som också socialdemokraterna ser framför sig. Vi tycker att 

det är jätte oroväckande att bara ett parti plötsligt lovar en höjning. Jag 

tycker att landskapsregeringen nog har hanterat det precis på rätt sätt 

och bra. Men det är bekymmersamt om det inte går igenom och då är 

det ytterligare ett ganska stort svek mot självstyrelsen och oerhört pin-

samt. 

Ju mera man analyserar den situationen så ju mer intressant är tan-

ken att faktiskt lyfta ut den ekonomiska självstyrelsediskussionen ur 

helheten. I liknande banor har också regeringen diskuterat tidigare. Jag 

tycker att man absolut måste analyserat detta. Vad gäller självstyrelse-

politik så är socialdemokraterna inte främmande för att ha en öppen di-

alog med alla lagtinget. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Tack, fru talman! Tack för det ltl Kemetter. Jag har förstått att man 

kommer att ha ett tjänstemannamöte om SOTE-reformen. Jag tror att 

man väldigt snabbt efter det mötet borde ta en större strategisk diskuss-

ion kring detta när man ser vilken tidtabell som finns på rikssidan. Ti-

den går fort. Ju snabbare vi själva kommer med olika inspel som ska 

vara konstruktiva och kan lösa det här så ju mer framgångsrika kan vi 

vara. 

Som jag sade i mitt huvudanförande så har jag lärt mig att rikssidan 

ändå vill ha ett välfungerande system. Riket vill ha självstyrelsen nå-
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gorlunda nöjd. Skulle de värsta scenarierna inträffa så är det nog svårt 

att tro att vi kommer att vara nöjda här på Åland. Jag tror att riket 

kommer att vara behjälplig med att hitta ett system. Vi måste också vara 

aktiva, inte bara på tjänstemannanivå utan också på politisk nivå. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Det stämmer att man säkert vill självstyrelsen väl. Det 

som bekymrar mig är att det på rikshåll har skett en ganska stor föryng-

ring av politiker som helt enkelt inte har den kunskapen vilket de äldre 

politikerna hade. I och med att man inte kan sin historia riktigt ordent-

ligt så kan man ibland också missförstå uppdraget med att hantera 

självstyrelsen. Riket har många stora reformer på gång samtidigt som vi 

i landskapet också behöver göra reformeringar. Landskapsregeringen 

har ett enormt arbete framför sig att hitta synergieffekterna och faktiskt 

vara framme där det behövs och få foten in genom dörren där det finns 

möjlighet att komma in. 

Man måste utbilda och utbilda och där har vi alla ledamöter ett viktigt 

uppdrag i vårt kontaktnätverk. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Positivt för Åland i det här läget är att vi har den pågående 

självstyrelselagsrevisionen och där har vi alla partier i Finlands riksdag 

samlade. Problematiken som vi nu pratar här om är ju på bordet i Fin-

lands riksdag också på sätt och vis. Man inser de utmaningar som finns. 

Om man är skicklig kanske man kan utnyttja detta så att det landar på 

ett för Åland bra sätt. Då gäller det att vi är aktiva både på tjänsteman-

nanivå men också på politisk nivå samt att vi är tydliga. Jag kritiserar 

inte landskapsregeringen för att man har varit tydlig när det gäller pro-

blembeskrivningen däremot finns det inte konkreta förslag på hur vi vill 

ha det.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Först om SOTE-reformen. Ltl Nordlund sade att landskapsre-

geringen bara håller på med problemformuleringar. Jag ser det på ett 

helt annorlunda sätt. Jag uppskattar verkligen att landskapsregeringen 

väldigt tydligt och klart har tagit tag i frågan, analyserat frågan, tagit 

fram underlagsmaterial och redan i det här skedet vänt sig till regering-

en. Landskapsregeringen har möten på kommande. I sådana här frågor 

säger vi alltid att vi måste vara framme i ett tidigt skede och inte sitta 

tillbakalutade och vänta på att det faller över oss. Vi måste se till att vi 

motverkar det.  

Till den delen delar jag ltl Nordlunds beskrivning av vad SOTE-

reformen skulle kunna innebära för hela självstyrelsen. Det är därför 

som jag verkligen uppskattar att landskapsregeringen har tagit tag i frå-

gan. Det förvånar mig att inte ltl Nordlund uppskattar det. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Jag uppskattar också att man har tagit tag i frågan. Men 

verkligheten, vtm Eriksson, är att hittills är statusen på det viset att 
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tjänstemannamötet inte har varit ännu. Som lantrådet sade här tidigare 

så kommer man ganska snart att tillsätta en intern arbetsgrupp. Jag 

tycker att jag ser en sådan stor skillnad på de stora tydliga problembe-

skrivningarna och det som man hittills har gjort. Det är bra om man får 

lika stor konkret handling som man har verbaliserat problemformule-

ringar här tidigare. Jag är den första att understöda det. Vi har en svår 

situation. Vi har så många bollar i luften samtidigt så det är lätt att nå-

gon faller i golvet. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag ser att man verkligen också sakligt tar tag i frågan. Folk kal-

lades in från sina semestrar för att man skulle ta tag i frågan direkt när 

brevet damp ner på landskapsregeringens bord.  

När det gäller avräkningsgrunden och 0,48 så tycker också det är trå-

kigt att ltl Nordlund uttryckte sitt missnöje. Nu finns det ändå en öpp-

ning. Det finns väldigt mycket underlagsmaterial, som efterlystes från ltl 

Nordlund, som vi har tagit fram genom åren och som ledamoten själv, 

jag och alla andra har jobbat med för att vi ska nå ett resultat och få en 

ändring i avräkningsgrunden. Nu har det öppnats en dörr. Må så vara 

att det bara är ett parti i regeringen hittills som har uttalat sig, men det 

är ändå Finlands statsminister och Ålandsministern. Vår regering disku-

terar inte med centern utan vår regering diskuterar med landets rege-

rings statsminister och Ålandsministern. Det är väldigt viktigt. Vi kan 

inte anklaga vår regering för att de har brustit, utan de har gjort vad de 

ska i den här frågan. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Jag upprepar det som jag sade tidigare; jag är väldigt glad 

om vi kan lyckas få en höjning från 0,45 till 0,48. Men som jag sade, det 

ska stå på sina egna ben. Får vi en höjning så är det åtminstone min 

åsikt, och jag tror att det var den tidigare regeringens åsikt och även den 

här regeringens åsikt, att det är välgrundat med tanke på de förändring-

ar som har varit i budgeten, i fonder i Finlands statsbudget och när det 

gäller befolkningsmängden. 

Det faktum att vi har gått miste om 60 miljoner när det gäller vind-

kraften så de två sakerna ska man hålla isär. En höjning av avräknings-

grunden ska ske på sina egna objektiva grunder och inte på grund av ett 

svek. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Tack, fru talman! Jag delar den uppfattningen att diskussionen om av-

räkningsgrunden inte ska blandas ihop med vare sig vindkraftstödet el-

ler kanske ännu viktigare, det arbete som pågår i Ålandskommittén. 

Man måste också ha i bakhuvudet att löftet om en höjning av avräk-

ningsgrunden kommer i under den tid som vi befinner oss i under det 

sista året i förhandlingarna i Ålandskommittén. Det är klart att man kan 

tänka sig att det också är ett sätt att skapa sig förhandlingsutrymme från 

Helsingfors sida. Man har löftet om 0,48, man vill föra in det i förhand-
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lingarna som ett av alternativen. ”Ni får åtminstone en höjd klump-

summa, kan ni inte vara nöjda med det?”. De facto har vi haft som am-

bition och mandat att utveckla den ekonomiska självstyrelsen och sy-

stemet som sådant. 

Tack för att ltl Nordlund lyfte den frågan. Vi måste vara oerhört tyd-

liga med det. Jag hoppas att vi i den här salen kan vara överens om att 

det är så som vi måste driva den här frågan vidare. Vi ska inte göra den 

förhöjda klumpsumman till en förhandlingsfråga i Ålandskommittén.  

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! När det gäller arbetet i Ålandskommittén så tror jag att det 

är viktigt att se verkligheten som vi nu lever i och inse att det måste gö-

ras saker. De politiker som är med i Ålandskommittén och jobbar har ju 

också inflytande i sina partier och kan på det sättet påverka. Därför lyfte 

jag tanken att man kanske 2019 skulle sätta ett nytt ekonomiskt system 

ikraft. Då skulle vi vinna tid. Vi skulle komma ikapp oss med avräk-

ningssystemet, vi skulle ha tid avvärja SOTE-hotet och vi skulle få ett 

ekonomiskt nytt system snabbare. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Jag delar långt till den uppfattningen. Jag tycker att det är ett intressant 

alternativ. Den ekonomiska frågan är en av de större frågorna även i 

Ålandskommittén och det kommer förmodligen att kräva mycket dis-

kussioner framöver före frågan är löst. Ju förr vi kan komma ifrån det 

ekonomiska system vi lever med idag så desto bättre. Vi ser alla de här 

problemen som målas upp nu speciellt under de senaste månaderna. Jag 

delar den uppfattningen. Kan vi hitta ett snabbspår för att komma ifrån 

dagens ekonomiska system så ska vi definitivt ta sikte på det, för vi har 

nog aldrig haft bättre läge än vad vi har i nuläget. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! För säkert 15 år sedan så ordnades det ett Ålandssemi-

narium i Helsingfors. Jag tror att det handlade om självstyrelsen kontra 

grundlagen. En av föredragshållarna fick sedan i paneldebatten frågan: 

”Hur ser egentligen Finlands Ålandspolitik ut. Finns det en Ålandspoli-

tik?” Föredragshållaren Jääskinen funderade en stund och sade; ”om det 

har funnits en Ålandspolitik så är det nog att hålla dem tysta och 

nöjda.”. 

Landskapsregeringen ska ha en eloge, ni har inte varit tysta. Vi ska 

inte vara tysta från åländsk sida, vi ska visa på orättvisorna och nu 

måste vi också se till att vi kan hitta en situation där vi är nöjda. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Tony Wikström 

Tack, fru talman! Jag tänkte återknyta lite grann till måndagens diskussion 

om självstyrelsepolitiska frågor och i synnerhet upphovsrättsfrågor. 

 Att kunna ta del av mediautbud på Ålands språk – svenska – borde vara 

en självklarhet. Men tyvärr ser inte verkligheten ut så. 

Den digitala utvecklingen har skett fort och många, både unga och äldre, 

konsumerar idag media på sin dator, padda eller smarta telefon.  
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Som bekant tillhör vi Finlands upphovsrättsområde och kan lätt tillgodo-

göra oss material från YLE, och även på andra plattformar via tjänsten Are-

nan. Gott så! Men när det kommer till svenskt utbud på Itunes, Netflix och i 

synnerhet TV-bolagens playtjänster, så är det ofta tvärstopp. Det här är något 

som skapar en oerhörd frustration men samtidigt har det länge varit så här så 

vi har vant oss.  

Men i väntan på lösningar på EU-nivå så har många ålänningar hittat al-

ternativa lösningar, som ibland ligger i en någon ljusgrå zon och jag undrar 

om inte det kunde vara en väg att gå på kort sikt. Några exempel: 

– 2011 slog EU-domstolen fast att man får köpa TV-kort i grannländer, det 

går alltså, helt lagligt, att åka över till Norrtälje och inhandla ett Canal digital 

kort, slänga upp en parabol och börja titta. 

– VPN-tunneltjänster som låter dig surfa anonymt är varken olagliga att 

sälja eller köpa, även om det pågår tvister kring det. 

– Därtill finns gratistjänster, jag ska inte nämna vilka dessa i det här sam-

manhanget, men där finns också en risk för att din dator kan bli kapad.  

 Jag säger inte att vi inte ska följa lagar och regler, men historiskt sett så 

har vi faktiskt tänjt lite grann på möjligheterna för att ålänningarna ska få 

tillgång till svenskt mediautbud, från Anton Kalmers TV-kamp på 60-talet till 

MCAs utsändning av kanal 5 som ”testbild” under en period. 

Åland bör ha flera strategier kring detta. Huvudspåret är förstås att via 

kontakter med YLE, SVT, Nordiska rådet, EU med flera kontinuerligt trycka 

på, följa med utvecklingen och kanske till och med kunna använda sig av nå-

gon lösning som någon annan europeisk minoritet med liknande problem fått 

fungera. Jag är en varm anhängare till att inte uppfinna hjulet på nytt.  

Som självstyrelsepolitisk fråga är det här större än man kan tro. Skulle vi få 

en lösning på den här hårda knuten så tror jag att ålänningarna skulle bli väl-

digt, väldigt glada. Tack. 

Minister Nina Fellman 

Talman! Bästa ledamöter, det finns processer som vi inte styr över; SOTE-

reformen och avräkningsgrunden. Där finns det andra parter som vi måste 

förhålla oss till och ofta hamnar vi på att reagera på sådant som händer på 

annan ort. 

Jag vill prata lite om punkt 1.2 i redogörelsen om självstyrelsepolitiska frå-

gor; hembygdsrätt, jordförvärvsrätt och näringsrätt. 

Under förra mandatperioden reviderades hembygdsrättslagstiftningen. 

Just nu sätts ett registersystem på plats som ska göra det enkelt och över-

skådligt både medborgare och myndigheter att veta vem som de facto är 

ålänning.  

Näst i tur, enligt både den förra och den sittande regeringen, är jordför-

värvslagstiftningen och näringsrättslagstiftningen, till den del den är i våra 

händer. Här pratar vi om ett av fundamenten i den åländska självstyrelsen, 

den åländska jorden.  

Jordförvärvslagstiftningen är idag ett lapptäcke av kompromisser, in casu-

bedömningar som skapat nya prejudikat, inte efter moget övervägande på 

lagstiftningsnivå, utan som en reaktion på en viss situation som måste lösas. 

Det är ju smidigt, men blir det i det långa loppet rätt?  
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Jag vill hävda att vår lagstiftning och dess tillämpning idag varken uppfyll-

ler kraven på förutsägbarhet i behandlingen eller lika behandling, och att en 

revision måste till.  

En del av det arbetet, som både är omfattande och krångligt, är inte poli-

tiskt laddat. Det handlar om en kodifiering av praxis för beslutsfattandet som 

i möjligaste mån eliminerar politiken ur beslutsfattandet. Då menar jag inte 

att möjligheten till politiska bedömningar ska bort. Det kommer fortfarande 

att finnas särskilda omständigheter som kräver särskild prövning, men det 

ska vara ett absolut undantag. Regelverket ska vara tydligt, transparent och 

enkelt att tillämpa. Man ska kunna veta vad man får för svar när man ställer 

frågan. 

Sedan finns den svåra biten.  Är den åländska jordförvärvslagstiftningen 

ändamålsenlig? Skyddar den det som ska skyddas och bör skyddas? Ger den 

tillräckliga möjligheter för skärgården och fasta Åland att utvecklas, ekono-

miskt, demografiskt, socialt och miljömässigt? Är jordförvärvslagstiftningen 

hållbar år 2020?  

Jag har faktiskt inga färdiga svar och jag ställer frågorna öppet. Jag tror att 

vi som politiker måste ha modet att titta på frågorna utan att vi i förväg har 

bestämt vad vi tycker, var som är möjligt eller omöjligt. Vi måste väga vårt 

samhälle, Ålands långsiktiga överlevnad, mot en lagstiftning som också kan 

fungera som ett hinder för utvecklingen.  

Eftersom en revision av jordförvärvslagen ska godkännas med kvalificerad 

majoritet, så förlorar vi inget alls genom en öppen diskussion. Det vi inte är 

helt överens om, det blir inte av. Låt oss därför smälla korten på bordet och 

spela öppet i den kommande process på en mognadsnivå som anstår ett par-

lament.  

Ltl Stephan Toivonen 

Tack, fru talman! Ärade ledamöter, senast höll jag mitt gruppanförande och 

nu har jag min personliga fortsättning. 

Förra gången tog jag bland annat upp energipolitiken och gränsbevakning-

en eftersom jag under frågestunden den 20 januari diskuterade med lantrå-

det. Lantrådet sade då att jag kan vara lugn och att man har allt under kon-

troll osv. Nio dagar senare så upptäckte man den största människosmugglar-

historien i Finland. Det är inte så lätt att ha allt under kontroll. 

Jag misstänker att om jag för en vecka sedan hade frågat Borgmästaren i 

Bryssel om man hade allting under kontroll så hade han antagligen också sva-

rat att allt var under kontroll. Säkerhetsfrågor är svåra och därför var lantrå-

det också i Helsingfors i måndags. Vi har nu en annan situation. 

Det som jag ville få fram i mitt anförande i måndags var att vi eventuellt 

har en situation i Sverige där 80 000 har fått avslag på asyl och försöker söka 

sig vidare. 

I mitt facebookflöde idag såg jag en märklig notis från Daily mail, jag vet 

inte om det är en hatsajt men den såg ganska saklig ut. Det handlade om Ah-

med Almohamad som dödades i Paris, och polisen har kommit fram till att 

det lär finnas åtta personer i Europa med exakt samma namn, exakt samma 

födelseplats och exakt samma ålder. Det är sannerligen inte någon lätt upp-

gift som man har framför sig. 

Idag tänker jag ta upp punkt 12, Asylmottagningen.  Vi noterade att rege-

ringen slentrianmässigt inleder med att tala om den femåriga konflikten i Sy-
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rien. ”Den nu femåriga väpnade konflikten i Syrien har tvingat miljontals 

människor på flykt”. Det är helt korrekt, det har jag ingenting att säga emot. 

Men ofta säger man sedan att det här är kopplingen till vågen av asylsökan-

den. 

Jag tittade tidigare på statistiken för Finlands del. Det är faktiskt inte mer 

än 2,7 procent av de asylsökande som kommer från Syrien. 66 procent kom-

mer från Irak, 16 procent från Afghanistan, 6 procent från Somalia och näst-

an lika många från Albanien som från Syrien. Albanien var väl i krig senast 

när tyskarna drog sig ur i slutet av andra världskriget. Det är en mycket, 

mycket knepig situation. Kopplingen direkt mellan Syrien och de asylsökande 

ser jag inte så klar. 

En annan fascinerande sak som jag noterade i texten; ”Finlands mottag-

ning i det stora sammanhanget är ytterst modets.”  

Jag tittade på Eurostats statistik över asylsökande. I september var antalet 

asylsökande som störst i Europa. Sammanlagt 170 000 ansökte om asyl varav 

47 000 till Tyskland, 30 000 till Ungern, 24 000 till Sverige, 11 000 till Ita-

lien och 10 800 till Finland som har betydligt mindre befolkning. Storbritan-

nien hade 4 000 och Frankrike 7 000 asylsökanden och de har ju betydligt 

större befolkning. Det kom 345 asylsökanden per miljoner invånare till EU 

medan 2 100 asylsökanden kom till Finland. Att man säger att det är väldigt 

modest i Finland tycker jag kanske är lite missvisande. Däremot hittade jag 

en uppgift om att det kom 70 asylsökanden till Portugal och där kan jag hålla 

med om att det är modest, även om det är mera än vad till exempel Saudiara-

bien, Bahrain, Förenade Arabemiraten och Kuwait sammantaget tog emot. Så 

detta med modest kan man se på olika sätt. 

Det var beklagligt att minister Fellman gick ut nu eftersom jag hade tänkt 

ställa en fråga exakt nu till minister Fellman. Jag hoppas att hon kan höra 

frågan via högtalaren. Hon har en tendens att avlägsna sig när jag talar. 

Jag har försökt lära mig att hålla mig inom tiden, men man kan faktiskt 

begära ordet på nytt. Jag har inte tänkt tvinga er att lyssna på en monolog om 

asylboende och de risker som det eventuellt kan medföra.  

Eftersom inte minister Fellman är här så måste jag fråga lantrådet. Planer-

na som man har sett angående asylboende på Åland, är de aktuella för Ålands 

del nu eller ligger de planerna tillfälligt lite på is? (Nu kom minister Fellman 

tillbaka) Kan jag få ett svar på den frågan? 

Ltl Tony Wikström, replik 

Tack, fru talman! Jag noterade att inte ens Jimmie Åkesson tar till orda 

efter de tragiska händelserna i Bryssel. Jag är lite förvånad över att vår 

ledamot inom Åländsk demokrati inte har den goda tonen att låta den 

här frågan vila någon dag i alla fall. 

När lagtinget besökte Bryssel så låg säkerhetsnivån på tre. Nu har 

man höjt nivån till fyra. Jag tror verkligen inte att borgmästaren Freddy 

Thielemans, som vi inte fick tillfälle att träffa, skulle ha sagt att läget var 

under kontroll, nu är han ju inte här så att vi kan fråga honom själv. 

Säkerhetstjänsterna runtom i världen jobbar väldigt hårt och lyckas 

ofta väldigt bra. Men ska vi leva i ett öppet samhälle så kan vi inte ha en 

hundraprocentig säkerhet om vi inte vill leva i ett ”Orwellskt 1984 års 

samhälle”. Vill ltl Toivonen ha ett sådant samhälle här på Åland?  
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Ltl Stephan Toivonen, replik 

Jag uppfattade att säkerhetsnivån låg på nivå två av tre, men det kan ha 

varit på nivå tre av fyra, det spelar ingen roll. 

Problemet är vilken nivå vi ska ha. I Bryssel stod det två poliser vid 

varje Metrostation och så vill vi inte ha det. Är det trygghet eller inte? 

Jag uppfattade inte det som trygghet när man ser dem.  

Jag är lite rädd för är att man tror att problemen bara finns där nere 

och inte kring oss. Vi talar om demilitarisering och neutralisering och 

tror att det ska kunna skydda oss. Jag är rädd för att det absolut inte 

skyddar oss från den här typen av problem. Mot andra typer av krig, ja, 

men inte detta. Det är frågan om vilken nivå vi ska ha. 

Ltl Tony Wikström, replik 

Tack, fru talman! Jag är medveten om att ltl Toivonen har byggt hela sin 

politiska gärning kring de här frågorna. Världens ledare idag pratar om 

enighet och hur viktigt det är. Barack Obama pratade om att nat-

ionalitet, ras och tro inte får spela någon roll. I kampen mot terrorismen 

måste vi stå enade och det är verkligen, verkligen viktigt. 

Är ltl Toivonen medveten om hur kontraproduktiv och farlig hans re-

torik är när det gäller att så split, skapa denna klyfta och spä på hatet i 

världen? 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Vad jag har byggt min så kallade karriär på kan man diskutera. 

Min avsikt har absolut aldrig varit att spä på någon slags hot eller hat. 

Tvärtom, min avsikt har varit att skydda Åland och Ålands befolkning, 

som det heter lagtingsordningen. Jag hoppas verkligen att vi kan behålla 

den säkerheten. Jag kan stå här två gånger i veckan och diskutera detta 

om jag kan vara säker på att säkerheten blir bättre, så att jag inte någon 

gång behöver säga; vad var det jag sade, för det vill jag verkligen inte nå-

gonsin behöva säga.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Nu har ltl Toivonen nämnt två gånger att Sverige ska utvisa 80 000 

asylsökanden och det stämmer ju inte. De kanske har nämnt en siffra, 

men asyl är någonting som man förtjänar eller inte förtjänar. 

Intressant är att de som är på flykt är från Afghanistan, Irak och Sy-

rien. Man flyr även från Albanien, som de facto var i krig för inte så 

många decennier sedan i samband med i striderna i Kosovo i Serbien 

och hela Jugoslavien var i brand och det var betydligt senare än andra 

världskriget alltså. Albanien är inte ett säkert land på något sätt ännu, 

med tanke på att KFOR-styrkorna gav sig därifrån för inte så länge se-

dan. Mycket tid har tillbringats för att söka efter landminor i Albanien.  

Med tanke på att vi har haft tre länder i rad, Irak, Afghanistan och Sy-

rien, som alla har upplevt krig varför skulle de inte söka sig till den frihet 

som finns här?  
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Ltl Stephan Toivonen, replik 

Jag ville bara illustrera att man ofta enbart lyfter fram katastrofen i Sy-

rien när det bara är tre procent som kommer från Syrien. Andra asylsö-

kande kommer från andra länder som vi talade om.  

Jag känner inte exakt till kriget i Albanien som ledamoten nämnde. 

De andra krigen förekom ju längre tillbaka i tiden så det finns flera olika 

orsaker. Det var snarare det som jag ville lyfta fram. 

Ltl Igge Holmberg, replik 

Tack, fru talman! De olika orsakerna är de facto att det har varit krig i de 

länderna, krig som har förts vidare med hjälp av europeiska flygplan och 

bomber. 

Ledamoten tyckte att en modest summa är 10 000 flyktingar till Fin-

land. Jag anser att 10 000 till 6 miljoner inte är jätte mycket. Det är en 

blygsam summa. Enligt kvadratkilometer går vi från 16,8 personer per 

kvadratkilometer till 16,9 personer per kvadratkilometer i Finland. En 

väldigt modest höjning skulle jag säga. Det är inte så att Finland saknar 

plats. Det finns jättestora arealer som är outnyttjade. Det finns mycket 

väl plats för 10 000 människor till här. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, fru talman! Man kan ha olika uppfattningar när det gäller modest. 

Mariehamn har ju faktiskt det senaste året tagit emot fler flyktingar än 

Saudiarabien. Saudiarabien anser jag att har tagit emot rätt modest i alla 

fall. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Tack, talman! Jag får återigen stå här och presentera min annorlunda 

världsbild jämfört med den som står i talarstolen. 

Jag känner mig inte ett dugg hotad av någon asylsökande här på 

Åland. Faktum är att jag inte påverkas av det överhuvudtaget. Den enda 

stunden som jag påverkas av det är när jag slår på TV-nyheterna och ser 

människor som lider. Däremot är jag, och många kvinnor med mig, dag-

ligen rädd ute i vårt samhälle. Våld mot kvinnor är mest vanligt före-

kommande i Finland när man jämför i hela EU. Kvinnor här går hem 

med nycklar i händerna för att kunna skydda sig. Det är ett faktiskt pro-

blem i dagens samhälle. 

På vilket sätt stör de asylsökande som vi lämnar kvar i fattigdom ltl 

Toivonen i sin vardag här på Åland? 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Nina Fellman, replik 

På den direkta frågan om statusen för en asylmottagning på Åland så 

kan jag svara på samma sätt som jag har gjort några gånger tidigare när 

samma fråga har ställts. Röda Korset har nu, på initiativ av landskapsre-

geringen, utrett möjligheten att öppna en asylmottagning på Åland till-

sammans med Migrationsverket. De har utrett de ekonomiska ström-
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marna, behovet av lokal, personal och faciliteter av olika slag. Röda Kor-

set har konstaterat att när Migrationsverket ställer frågan då är det möj-

ligt att ta emot asylsökanden, det finns inga hinder och det finns en be-

redskap.  

Däremot säger Migrationsverket just för tillfället att man inte öppnar 

nya asylmottagningar för att flyktingströmmen för tillfället har minskat. 

Jag tror att det är tillfälligt.  

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, fru talman! Tack för det tydliga svaret. Så det betyder att planerna 

för tillfället ligger på is och eventuellt kan komma fram senare. Kommer 

ärendet i så fall att komma via lagtinget eller kommer ärendet att föras 

andra vägar? 

Minister Nina Fellman, replik 

Denna fråga ägs inte av landskapsregeringen. Landskapsregeringen har 

medverkat till en utredning om möjligheterna. Om frågan ställs av mi-

grationsverket så ställer man den frågan till Röda Korset som är den 

serviceproducent som har kunskapen, möjligheterna och viljan att jobba 

med frågan.  

Landskapsregeringen har andra påverkningsmöjligheter. Vi kommer 

aktivt att fortsätta diskutera den här frågan. Vi kommer att se till att 

också Åland i görligaste mån tar sin del av ansvaret för den humanitära 

katastrof som pågår i världen. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack för svaret även om det inte var så tydligt. 

Jag pausar i min debatt när det gäller asylboendet. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Lantrådet Katrin Sjögren 

Talman! Jag vill komma med några förtydliganden och klargöranden. 

När det gäller socialpolitiken så är det precis såsom det har sagts i debat-

ten, den är väldigt viktig. Socialpolitiken är ett prioriterat område och den 

kommer att vara ett prioriterat lagstiftningsområde. Jag hör till dem som ab-

solut hävdar att Åland har haft en egen socialpolitik under många, många år; 

barnomsorgslagstiftning, hemvårdstödslagstiftning och nu tar vi flera steg. 

Det är mycket att hålla i huvudet också när det gäller socialpolitiken. 

Vi fattade t.ex. ett sådant beslut att utkomststödet ska bli kvar i kommu-

nerna. Man ska inte göra som man gör på rikssidan och föra över det till folk-

pensionsanstalten eftersom vi har sådana avvikelser i våra utkomststöd. Det 

låter sig helt enkelt inte göras. Det blir alldeles för dyrt. Det var ett konkret 

beslut som vi har fattat. 

Jag är också öppen och ärlig med lagtinget. Vi kommer inte att hinna med 

att få all lagstiftning i skick. I åratal har vi velat ha en äldre omsorgslag. Det 

finns i handlingsprogrammet men vi vet att vissa saker har förtur nu eftersom 

vissa saker måste kugga i systemet på rikssidan. Det är också delad behörig-

het inom vissa områden. Det är komplicerat, men socialpolitiken är ett priori-

terat område.  
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När det gäller säkerhetspolitik och hot så vill jag igen förklara hur det fun-

gerar. I dagsläget kan ingen garantera någonting. I Sverige har man haft en 

förhöjd hotnivå sedan 2010. Nu är det nivå tre på en femgradig skala, men 

Sverige har inte höjt nivån på grund av Bryssel. Man har inte höjt hotnivå i 

Finland, där får vi kontinuerlig information så landskapsregeringen håller sig 

informerad om vad som händer både österut och västerut. 

Efter händelsen i Bryssel har Finland och Sverige höjt beredskapen vid 

vissa kommunikationspunkter vid flygfält och sådana ställen. Man bedömer 

att hotbilden inte är högre varken i Finland eller i Sverige. 

Sedan även några klargöranden när det gäller avräkningsgrunden och 

SOTE-reformen, de tenderar att gå ihop. Det är mycket att försöka hålla i hu-

vudet och urskilja. Jag vill klargöra och redogöra för vissa saker och hur land-

skapsregeringen arbetar samt lite historik och vad det är som gör att vi befin-

ner oss här idag.  

Nu var det väl som den! Var är rågen i ryggen? Var är självförtroendet? 

Klart som tusan att vi ska tro på 0,48! Inte var det en centerpartist som sade 

0,48, det var statsministern och det var Ålandsministern! Vi måste utgå ifrån 

att de håller sina löften. Någonting annat kan vi inte göra. Vi har inte diskute-

rat med ett enskilt parti.  

Åland, självstyrelsen, håller på traditionerna och gör som man alltid har 

gjort; med beredning, med förankring med tjänstemän och politiker gemen-

samt precis som sig bör. Vi har haft underlagsmaterial. I våra träffar med 

Ålandsministern har vi haft tjänstemän på plats. Vi fortsätter den utstakade 

linjen. Att man tar till lite oortodoxa metoder på rikssidan kan vi inte styra 

över. Vi fortsätter som vi alltid har gjort med bestämdhet och med profess-

ionellitet. 

Vi vet alla att vindkraften var en mycket stor besvikelse för många av oss. 

Det är många som har jobbat väldigt hårt med den frågan. Men när vi stod in-

för fullbordat faktum så gick landskapsregeringen vidare. För närvarande 

jobbar vi med en klimat- och energistrategi där det ingår sol, vind, vågkraft 

och energieffektivering. Orsaken, ltl Toivonen, att det inte står i självstyrelse-

politiska redogörelsen är att energipolitik som har självstyrelsepolitisk påver-

kan är just vindkraften och regionnätsavgiften. Sedan driver vi en fullödig 

energipolitik på andra nivåer. Men orsaken till att bara vindkraften tas upp i 

den självstyrelsepolitiska redogörelsen är för att den har självstyrelsepolitiska 

konsekvenser. 

Vi fortsätter dialogen med vindkraftbolagen. Vi har haft åtskilliga möten. 

Hur hittar vi en lösning? Hur kan vi behålla vinden som vi vet att är en viktig 

energikälla för Åland? 

När det gick som det gick med vindkraften så finns det hot och det finns 

möjligheter. Vi har en fot i dörren. Det funderades kring alternativa lösning-

ar, infrastruktursatsningar och digitaliseringar. Det som vi gjorde nu var pre-

cis det som Ålandskommittén frågade efter; politik i politiken. Men i ryggen 

har vi ett juridiskt system. Vi kom överens, vi har fått ett löfte om 0,48 och vi 

har ett system i ryggen; vi har självstyrelselagstiftningen. 

Vi vet alla att om det ska det bli någonting så återstår det åtskilligt med ar-

bete. Ingen tror på någonting före vi står inför fullbordat faktum och vi fak-

tiskt har pengarna på kontot eller hur man ska uttrycka det. 

Det är inte bara tjänstemän som jobbar med den här frågan. Det kommer 

att fara en tjänstemannadelegation till finansministeriet. Vi kommer att för-
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söka få till stånd ett möte med finansminister Stubb. Vi väntar också fortfa-

rande på ett nytt datum när statsministern ska komma hit. Inför statsmi-

nisterbesöket skickade vi också beredningsmaterial, ett underlagsmaterial, 

som finns på statsrådets kansli. 

Även när det gäller de verkningar det kan ha på folkpensionssystemet så 

deltar tjänstemän och bevakar det. Det blir en del i helheten att bevaka både 

avräkningsgrunden men också SOTE-reformen. Vi har hela tiden sagt att av-

räkningsgrunden är en sak, SOTE-reformen är någonting annat och vi kräver 

att den ska vara neutral när det gäller behörighet och ekonomiska konsekven-

ser för Ålands del. 

Vi jobbar också intensivt med finansavdelningen och ÅSUB när det gäller 

SOTE-reformen. De uppgifter vi har att utgå ifrån så bearbetar vi, analyserar 

och tar positioner. 

Så fort vi visste vartåt det lutade så informerade vi Ålandskommittén om 

SOTE-reformen och vilka konsekvenser den kunde ha. Det betyder att samt-

liga i Ålandskommittén är medvetna om vad SOTE-reformen kan innebära 

för självstyrelsen.  

När lagtinget var till riksdagen så hade också lagtinget information och har 

pratat med sina respektive politiska grupper: ”Glöm inte Åland i SOTE-

reformen!”  

Det har hela tiden varit landskapsregeringens ambition och det kommer 

det att vara i alla frågor att ha en öppenhet, transparens och diskussion med 

Ålandskommittén, med lagtinget och med allmänhet. Vi gör absolut vårt yt-

tersta och mer därtill. Många frågor är i röret.  

Vi har dessutom våra egna reformer och våra egna effektiverings- och in-

besparingsbehov. Det fanns ett färdigt förslag till landskapsandelssystem som 

skulle gå på remiss. Det satte vi på is ett tag eftersom det fanns väldigt mycket 

osäkerhet med SOTE-reformen, men det förslaget kommer vi också att fort-

sätta med. 

Vi håller styrfart. Det finns en otroligt stor press både på den politiska 

landskapsregeringen men också på tjänstemännen att leverera och hålla sig 

uppdaterade. Tack.  

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, fru talman! Fru lantråd, jag vill återkomma till säkerhetsnivån. 

Jag förstår väldigt bra att Finland och Sverige inte har höjt säkerhetsni-

vån med tanke på det som hände i Bryssel. Det verkar rimligt. Vilken sä-

kerhetsnivå har vi på Åland och framförallt när det gäller trafiken runt 

Åland?  

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Det är Finland som bedömer säkerhetsnivån för hela landet. Vi 

har ingen egen skala som vi bedömer vår hotnivå efter. Vi har kontakter 

både österut och västerut. Finland bedömer landet som helhet, man tit-

tar på knutpunkterna och var det kan vara skäl att öka beredskapen. 

Finland har direktkontakt med vår polismyndighet. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, fru talman! Jag frågade inte vem som avgör nivån, hur man gör 

och vilka processer man gör. Jag frågade bara; vilken är nivån? Vilken 

nivå har Finland fastställt för området Åland och trafiken runt Åland? 
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Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Hotnivån är kvar på samma nivå. Jag vet inte exakt vilken skala man har 

på rikssidan. Men Finland har inte höjt nivån vilket inte heller Sverige 

har gjort på grund av Bryssel.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Bästa lantråd, jag tror att ni ändå måste ha en viss förstå-

else för att vi är lite osäkra med tanke på att lantrådet sade att ”ingen 

tror på någonting före pengarna är kontot”. Ni uttryckte själv en ganska 

stor osäkerhet när det gäller avräkningssystemet.  

Det händelseförlopp som ni beskriver efter att Ålandsministern var på 

Åland bestyrker tyvärr osäkerheten i det här projektet. Min förhoppning 

är att landskapsregeringen så snart som möjligt kan få bekräftat tillräck-

ligt fast och på ett otvetydigt sätt att avräkningsgrunden ska ändras. Om 

så blir fallet så är jag den första att gratulera, det är då ett stort framsteg 

för den här landskapsregeringen och för Åland. 

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Så är det och därför försöker vi jobba väldigt intensivt med frå-

gan på olika nivåer och på olika sätt. Vi har avräkningsgrunden men vi 

har också SOTE-reformen. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Lantrådet sade att SOTE-reformen ska vara neutral när det 

gäller behörigheten. Det är ju en sak att göra den neutral när det gäller 

behörigheten för de facto är ju alla de här verksamheterna åländska. Det 

är åländsk behörighet, lagtinget och landskapsregeringen hanterar det 

tillsammans med kommunerna här på Åland. Med indirekt kommer det 

ändå att styras via Finlands riksdag eftersom pengarna går via statsbe-

skattningen till landskapsregeringen och till klumpsumman. Detta rör 

om hela vårt system. Det här gäller inte bara en diskussion med Fin-

lands regering, utan det är också en intern diskussion här på Åland om 

hur vi ska hantera situationen om vi lyckas neutralisera reformen och 

komma ifrån situationen att vi skulle förlora 16 miljoner som de facto är 

på spel nu om det blir statsbeskattning. Det är den ena saken som man 

måste diskutera med Finlands regering.  

Den andra saken gäller hur vi sedan ska hantera det internt här på 

Åland när landskapets klumpsumma ökar väldigt mycket och kommu-

nalbeskattningen minskar väldigt mycket. Det är en väldigt stor strate-

gisk fråga att diskutera här på Åland. 

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Det håller jag helt och hållet med om. Steg ett är att veta exakt 

vad som händer, göra olika kalkyleringar, vara på tåspetsarna och hålla 

rikssidan informerad. Vi måste se vad som händer och sedan när vi står 

inför fullbordat faktum måste vi se vilka konsekvenserna blir innanför 

vårt eget system i landskapsförvaltningen och i kommunerna. 
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Utgångspunkten att målsättningen är fullständigt glasklar; det ska 

vara neutralt behörighetsmässigt, även fast det handlar om indirekt be-

hörighet. Även ekonomiskt ska det vara neutralt för Ålands del. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Vtm Viveka Eriksson 

Talman! Idag vi går våra tankar till Bryssel och till de människor som har 

drabbats av katastrofen som har drabbat Bryssel och idag har vi säkerhetspo-

litiska frågor på vår agenda. Vi ska också inleda debatten om EU-politiken. 

Gång efter annan drabbar hemska terrorattacker oskyldiga människor som 

råkar vara på fel plats vid fel tillfälle. Den senaste attacken var riktad mot 

hjärtat av EU, Bryssel, där de viktiga EU-institutionerna är placerade. 

Säkerhetspolitiska frågor är en viktig och omfattande del i redogörelsen. 

Mot bakgrund av det säkerhetsläge Europa och världen befinner sig i är det 

självklart att också vi fäster en större uppmärksamhet vid dessa frågor. 

Åland blev en gång i tiden demilitariserat och också i ett senare skede ne-

utraliserat på grund av det militärstrategiska läget.  

Bevingade ord från två olika fredsförhandlingar, först Paris 1865: ”Åland 

en pistol riktad mot Sveriges hjärta, Stockholm” Det kunde aldrig svenskar-

na tänka sig att tillåta, därför blev vi också demilitariserade. 

Vid fredsförhandlingarna senare i Fredrikshamn uttryckte sig ryska freds-

förhandlare sig så här när man stod i beråd att ta Finland från Sverige: ”Fin-

land utan Åland är en koffert utan nyckel”. Det visar att Åland har haft en 

stor militärstrategisk betydelse genom historien. 

Demilitariseringen neutraliseringen var egentligen inte en åländsk angelä-

genhet från början. Förhandlingarna sköttes över våra huvuden. Konvention-

en undertecknades av andra parter. Finland fick ansvaret och Sverige en roll 

att bevaka att konventionen följdes. 

Åland och ålänningarna har varit duktiga och flyttat fram sina positioner 

och alltmer tagit rollen som en aktiv part. Vi har gått från att vara ett objekt 

till att bli ett subjekt. 

Vi, både befolkningen och det offentliga Åland, är starka försvarare av 

Ålands särställning och demilitariseringen och neutraliseringen. 

Idag utgör självstyrelsen, demilitariseringen och neutraliseringen, Ålands 

särställning, en del av sedvanerätten, konstaterad och bekräftad i en rad vik-

tiga dokument; Ålandsprotokollets preambel, riksdagsbetänkanden, protokoll 

och bilagor till olika internationella överenskommelser.  

I samband med Lissabonfördraget klargjordes att Ålands särskilda status, 

demilitariseringen och neutraliseringen står fast särskilt mot bakgrunden att 

det då infördes en biståndsklausul om det europeiska försvarssamarbetet. På 

många sätt har Ålands demilitarisering och särskilda status lyfts och är nu 

väldigt stark.   

Idag har Ålands militärstrategiska läge inte samma betydelse. Hoten mot 

vår säkerhet kommer inte i första hand med bombplan, krigsfartyg och solda-

ter som annekterar våra öar. 

 De hot vi ser idag är svåra att förutsäga och motverka. De slår mot kärnan 

av våra öppna demokratiska samhällen. På väldigt många olika sätt kan stabi-

liteten rubbas. Terrorattacker, självmordsbombare i stora folksamlingar, an-
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grepp mot IT- system t.ex. det som hände i Sverige häromdagen; hacker-

attacker mot de stora svenska medierna som stängde ner alla stora nyhetssi-

dor, människor på flykt undan krig och katastrofer och miljökatastrofer.  

Därför är det angeläget att landskapsregeringen, så som sägs i redogörel-

sen, har ett aktivt grepp om säkerhetsfrågorna, följer och får information från 

Finland om de olika säkerhetssamarbeten som satts igång.  

Finland har ett ansvar att försvara och se till att säkerheten är stabil på 

Åland. Händer det någon större katastrof på Åland så måste vi vara garante-

rade handräckningshjälp från försvar och gränsbevakning som ansvarar för 

säkerheten i landet. Där finns en knepig fråga eftersom Åland inte borde vara 

utsatt för olika militära åtgärder. Därför är det så viktigt att det finns klara 

regelverk och planer så att ålänningarnas liv och hälsa tryggas och att man 

samtidigt också kan garantera konventionens efterlevnad. Landskapsrege-

ringen säger att man följer med men att det finns vissa bitar som ännu måste 

falla på plats. Vår grupp tycker att det är viktigt att landskapsregeringen har 

ett fast grepp om detta. Det ska finnas en plan på hur man ska skydda ålän-

ningar ålänningarna mot en eventuell katastrof eller hot. 

I självstyrelsepolitiska nämnden kommer jag också att väcka den här frå-

gan. Jag förutsätter att vi särskilt kommer att titta på den här frågan när vi nu 

så småningom ska behandla redogörelsen. Även om vi nyligen har antagit en 

policy för demilitariseringen och neutraliseringen så är det viktigt att vi hela 

tiden har det här är aktuellt och uppdaterat. 

Talman! Jag avbryter här, jag hade tänkt säga några ord om språket men 

jag ska hålla mig inom tiden den här gången. Tack.  

Ltl Sara Kemetter 

Tack, fru talman! Tack för en bra debatt. Det har varit intressant att följa 

med. Lagtingsledamöterna är faktiskt oerhört kunniga och intresserade av de 

här viktiga frågorna. 

Bara på så här kort tid har det skett så stora förändringar i Europa. Jag 

upplever att vi redan har en ny politisk situation från det att den här redogö-

relsen skrevs, men det kan vi ta upp i nästa redogörelse när vi mera diskute-

rar EU-frågor. 

Jag vill kort belysa några viktiga frågor som är intressanta att föra diskuss-

ionen om här i salen och som jag även kommer att lyfta i självstyrelsepolitiska 

nämnden. 

Först punkten kring Ålandskommittén och det nya självstyrelsesystemet. 

Vi ska övergå till politik i politiken. Lantrådet lyfte fram, och det är viktigt 

också för mig speciellt efter diskussionerna med 0,48 som jag tycker kommer 

från ovan, från rikets sida, att det känns mera och mera tryggt att vi skulle ha 

ett regelverk och lagstiftning i ryggen så att vi inte bara litar på politik i poli-

tiken. Efter situationen med vindkraften visar det klart och tydligt att om 

man har ett politiskt beslut och har man inte någonting att falla tillbaka på så 

kan mattan under fötterna ryckas bort. Det är inte på det viset som jag vill att 

vi jobbar och utvecklar självstyrelsen. 

Jag vill klargöra att förslaget som har förekommit i media när det gäller 

SOTE-reformen så kan jag inte tänka mig att vi går med på. Ålands självsty-

relse skulle påverka så kraftigt av Finlands regering och det skulle bli sådana 

effekter på hela vår kommunala struktur, ekonomiska system och landskaps-

andelar. Det sätter hela vår verksamhet i gungning. Jag uppmanar att vi ska 
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vara oerhört eniga och tydliga med att ett sådant förfarande kan vi ålänningar 

inte gå med på helt enkelt. Det får för stora konsekvenser för självstyrelsepo-

litiken.  

Jag upplever att det har hänt oerhört mycket på kort tid kring det svenska 

språket. Regeringen Sipilä har inte suttit länge vid makten. Jag sitter också i 

Folktinget och när man talar med folktingsledamöter och finlandssvenskar i 

riket så upplever de en dramatisk skillnad. Svenska skolor i Helsingforsreg-

ionen slås ihop med finska skolor.  

Man har börjat prata om nordiska skolor, man ska en nordisk linje, vilket 

man har gått med på och plötsligt stängs den svenskspråkiga skolan. Jag upp-

lever nog att det svenska språkets ställning i Finland är kraftigt hotad med 

den politiken som nu förs i regeringen i Finland.  

Vi ålänningar har ett oerhört viktigt ansvar att bevaka och verkligen kräva 

att man alltid diskuterar med Åland på svenska och att all service med Åland 

ska ske på svenska, så att vi inte plötsligt sitter i en situation där vi har tolkar. 

Det är nästa steg och det skulle vara fruktansvärt tråkigt om det skulle bli så. 

I redogörelsen finns ett stort kapitel om vård på svenska. Man lyfter fram 

att det är viktigt att man diskuterar, analyserar och att det framförallt ska ga-

ranteras vård på svenska. 

Jag var i Stockholm på en ledarskapsutbildning tillsammans med svenska 

chefer och politiker på hög nivå i landsting och kommuner. I Sverige har man 

mer och mer börjat en digital form av sjukvård, eftersom det är så långa 

sträckor i Sverige så går man via nätet. Genom digitala möjligheter kan man 

få konsultering med specialister, t.ex. via Skype men det finns säkert moder-

nare versioner. Den som är sjuk kan få sina journaler skickade till en specia-

list som kan läsa igenom dem och så kan man föra en dialog, videokonferens. 

Det upplevs att man kan sköta specialistsjukvården på det här sättet utan att 

läkaren direkt är i samma rum. Det här är intressant. Det kunde garantera att 

vi skulle kunna få exklusiv specialistvård på svenska. Man skulle köpa den 

vården från Sverige. Det kanske också kunde vara en form av effektiverings-

möjlighet inom ÅHS. Det är någonting man kan tänka på i varje fall. Om man 

inte får vård på svenska i Finland så får vi försöka hitta andra metoder. 

Terrordåden i Paris nämns i redogörelsen. Det var fruktansvärt. Man har 

försökt bevaka säkerheten och öka den och sedan plötsligt händer detta i 

Bryssel, ganska oväntat. När vi for till Bryssel så tror jag inte att någon av oss 

kunde tänka sig att det var en så pass riskfylld situation och bara någon vecka 

senare skulle det hända ett fruktansvärt dåd.  

Samtidigt har vi flyktingkrisen som verkligen sätter igång i Europa. I 

Europaparlamentet fick vi också höra flera anföranden om att säkerhetsläget 

ändrar sig snabbt. 

Det är glädjande att landsstigningarna har minskat, vilket ni kan läsa om 

på sidan 12. Tidigare var detta alltid en stor debattfråga. Nu ser man att det 

bara har varit tre landsstigningar, vilket är positivt. 

Angående kulturpolitiken så är det glädjande att Åland nu ska vara med i 

Finland 100. Jag vet att det är flera kulturföreningar som har anmält sig. I 

Southbankcentre i London kommer det att vara stora fina evenemang och där 

har också ålänningarna ansökt om att få vara med. Att via kulturen på det här 

sättet berätta om Åland, om vår självstyrelse och vår lilla holme så det är 

också en stor möjlighet att driva självstyrelsefrågor framöver. Det är ändå 
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kunskap som vi behöver för att kunna lära oss och våra medmänniskor vem 

vi är och vad vi står för. Tack. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det är verkligen så viktigt att vi fortsätter att värna om vårt 

svenska språk. Tänk vad otroligt mycket energi vi får lägga ner på att 

värna om det svenska språket och att självstyrelselagen och språklagen i 

riket faktiskt följs. Vi har faktiskt lagskydd. Det här är ett stort problem. 

Men, det stora problemet ligger egentligen i Helsingfors för det är där 

som svenskan alltmera viker tillbaka. Allt färre tjänstemän vid ministe-

rier och i den politiska kåren kan prata svenska. Finlands åtagande, att 

sköta självstyrelsen på svenska, håller sakta men säkert på att försvinna. 

Det är verkligen problematiskt. Problemen ligger i Helsingfors och vi 

tacklas med dem dagligen. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Tack vtm Viveka Eriksson, det stämmer precis. Det 

bekymrar mig också att en regeringsmedlem, sannfinländare nu driver 

starkt en lagförändring där svenska språket ska bli helt frivilligt i våra 

skolor. Man uppmanar att välja andra språk än svenska som frivilligt 

språk. Får vi en sådan situation så kommer vi ganska snabbt, kanske ef-

ter tio år, att ha tjänstemän som överhuvudtaget inte kan svenska. Jag 

förstår inte varför man vill driva en sådan politik? Om man tänker på si-

tuationen i EU och hela det säkerhetspolitiska läget så tycker jag att man 

skulle vilja komma närmare Norden. Vill man komma närmare Norden 

så är det gemensamma språket svenska, åtminstone för de övriga nor-

diska länderna. Det förvånar mig att man vill driva en sådan politik med 

tanke på det säkerhetspolitiska läget vi just nu befinner oss i.  

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Såsom ledamoten sade så går det alltmera mot att umgänget 

sker via tolk och olika översättningar, och då ska vi också tänka på hur 

otroligt många viktiga frågor som hanteras i olika grupper i Helsingfors. 

Jag tänker särskilt på EU-frågorna där det nog finns stora problem. 

Vi har ju skydd i självstyrelselagen. Vi i självstyrelsekommittén jobbar 

för att ytterligare stärka det här skyddet. Även om lagskyddet finns så 

saknas kunskaperna och problematiken kvarstår. Det finns nog verklig-

en skäl att fundera tillsammans med regering och riksdag hur man ska 

lösa den här problematiken för Åland ska skötas på svenska. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Både vtm Viveka Eriksson och jag sitter i självstyrelse-

politiska nämnden, det skulle vara intressant att diskutera den här frå-

gan vidare där och kanske ha ytterligare analyser kring den här proble-

matiken. Vi pratar och pratar om problematiken men det är hela tiden 

upp till oss på Åland att bevaka svenskan. Jag upplever att det på kort 

tid har skett en stor förändring.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Tack, fru talman! Jag är glad att ltl Kemetter lyfte språkfrågan. Under 

min korta politiska karriär har jag också sett en väldigt stor förändring 

till det sämre på rikssidan, precis som det beskrevs här. 

Men som motvikt till detta så har det skett en förbättring inom vår 

egen förvaltning. Man har blivit starkare att försvara det svenska språket 

och stå på sig. Det tror jag hänger väldigt mycket ihop med att idag be-

folkas förvaltningen väldigt långt av unga ålänningar som har utbildat 

sig i Sverige och de har inte speciellt stora kunskaper i finska. Det i 

kombination med tydliga signaler från den förra regeringen gör att det 

är svenska språket som gäller och ingenting annat. Det har varit bra. 

Äntligen vågar vi står på oss. Jag hoppas att den här regeringen ger för-

valtningen signalen att det är det svenska språket som gäller. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Tack ltl Roger Nordlund, det stämmer. Om vi politiker 

är tydliga med våra signaler och att det är oerhört viktigt för oss att all-

ting ska ske på svenska så stöder vi också våra tjänstemän så att de kän-

ner sig trygga när de ska gå vidare i förhandlingar.  

Många av våra ungdomar har utbildat sig i Sverige och vi anställer 

även många från Sverige. Åland är ett intressant område för svenskar att 

flytta till. Det blir ganska förvånande om många av dem är jättestarka i 

finska och finska ska inte heller vara ett krav. Jag tycker att vi skulle 

kunna analysera det här bekymret ytterligare och kanske få någon 

skrivning kring det så att vi är riktigt eniga över alla partigränser i den 

här frågan.  

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! När det gäller säkerhetspolitiken så vill jag bara ge en liten 

vink till ltl Kemetter som sitter med i regeringspartierna och kan på-

verka den framtida budgeteringen. Med tanke på den oro som många ta-

lare har uttryckt här, att vi lever i en föränderlig värld och vi har en för-

ändrad säkerhetspolitisk situation så är det väldigt viktigt för oss att vi 

har en god relation och att vi ser till att Ålands Fredsinstitut får tillräck-

liga resurser för att göra det nödvändiga forskningsarbetet som behövs 

så att det hela tiden kan föras en modern och aktuell debatt här på 

Åland. Det framkom ganska tydligt för några veckor sedan på ett semi-

narium på Arkipelag att diskussionen börjar bli gammalmodig här på 

Åland när det gäller säkerhetspolitiken. Det är lite tråkigt med tanke på 

att vi just har tagit fram ett nytt dokument. Det gäller nog att vi vågar 

och förstår att vi måste satsa resurser på det här, för demilitariseringen 

är sist och slutligen en av de pelare som hela självstyrelsen vilar på. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Det är ett bra påpekande. Ledamoten känner bra till 

att vårt parti tycker att det forskningsarbetet som Ålands Fredsinstitut 

sysslar med är oerhört viktigt för Åland och för de här frågorna.  

Jag var i måndags på BSPC-möte och träffade parlamentariker från 

hela Östersjöregionen. Vad beträffar säkerhetspolitiken när det gäller 

Nato, Ryssland osv. så var diskussionen alldeles annorlunda än för ett år 

sedan. Man var mycket mera på sin vakt än för ett år sedan. Man såg ett 
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Natomedlemskap mer positivt än vad man hade sett tidigare. Det kanske 

kan vara så att vi har en föråldrad säkerhetspolitik eftersom man i den 

här redogörelsen lyfter fram att presidenten säger att säkerhetsläget är 

oförändrat, och bara på ett år har den politiska diskussionen förändrat 

sig markant. Det går snabbt. 

Ltl Bert Häggblom 

Tack, fru talman! Jag blev lite orolig med tanke på lantrådets anförande. Hon 

sade att man kanske inte kommer att ta den och den lagstiftningen.  

Den självstyrelsepolitiska svansföringen har varit ganska hög här i redogö-

relsen. Men hur hög är den egentligen? Idag har vi remitterat ett lagförslag 

från landskapsregeringen där vi inte ens kan lagstifta på hälsovårdsområde. 

Vi har en lagstiftning från 1967 som gäller och nu ska vi inte kunna lagstifta 

med de krafter vi har på lagberedningen. Resurserna är mycket större än 

1967.  

Om vi ska ha ett förtroende på rikssidan så måste vi visa att vi själva kan 

lagstifta. Vad ska vi göra med nya behörighetsområden om vi ska ha blankett-

lagstiftning? Vad gör vi här överhuvudtaget om vi har blankettlagstiftning? 

Inte ska väl 30 ledamöter säga ja till sådant? 

Jag hoppas att lagtinget och landskapsregeringen börjar titta på det här. 

En sådan lagstiftning som berör våra invånare ska vi ha i vår egen lagbok. Se-

dan att det motsvarar regler i Sverige, Finland och övriga Norden det är ju 

vanligt, så gör man i nordisk lagstiftning. Har vi egen behörighet ska vi ha 

det. Blankettlagstiftning bör vi nog förkasta här i lagtinget och begära större 

krav från landskapsregeringen, annars får vi ingen utveckling av självstyrel-

sen. Tack, talman. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Jag kan förstå ltl Bert Häggbloms frustration över att 

ett självstyrelse- och autonomt område helt och hållet vill ha egen lag-

stiftning. Eftersom det ofta är delad behörighet så anser jag nog att 

blankettlagstiftning i det fallet är det vettigare. Annars måste man sätta 

enorma resurser på att uppdatera. 

Jag är intresserad av obunden samlings åsikt när det gäller blankett-

lagstiftning, vilket ledamoten egentligen hänvisade till. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Jag har den grundläggande åsikten att vi ska ha egen lagstiftning. Där 

som reglerna är samma, där vi inte kan lagstifta så där tar vi in samma 

lag och det har vi rätt att göra enligt det system vi har. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Ledamoten och ledamotens parti är ganska hårda på 

att den offentliga sektorn är för stor och att vi ska spara. Ska vi faktiskt 

ta all lagstiftning som egen lagstiftning och göra alla ändringar i den 

tidsordning som det ska göras så behöver vi utöka personalen ganska 

kraftigt. Är det ekonomiskt hållbart? 

Ltl Bert Häggblom, replik 

I förhållande till den totala förvaltningen så är lagberedningen inte så 

stor kostnad. Vill vi ha självstyrelse så kostar den. Vi ska inte stå och 
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brösta upp oss och ställa krav mot Finland när vi sedan inte lagstiftar 

och utnyttjar våra möjligheter. Enligt min åsikt så har vi då missat fatalt.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, fru talman! Ltl Kemetter sade mycket det som jag tänkte säga. Jag 

tillägger bara att det är en enorm skillnad på den hälso- och sjukvårds-

lagen från 1967 och den lag som vi tar nu. Framförallt har medborgarna 

fått betydligt fler rättigheter och mera möjligheter att få sina rättigheter 

utvidgade. Precis som ltl Häggblom sade så innebär det att vi visserligen 

har en lagberedning men den är väldigt liten i förhållande till vad vi har 

att göra. Som lantrådet tidigare nämnde så har vi många lagar som vi 

måste följa och det kommer att kräva betydligt mera kostnader i lagbe-

redning i fall vi ska hålla alla lagar åländska hela tiden. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, fru talman! Just detta är viktigt när det gäller människors rättig-

heter och vi har behörigheten. Jag anser att det är ett krav att vi har 

egen lagstiftning. Det ska finnas i lagbok och medborgarna i landskapet 

ska veta. Tar man en blankettlagstiftning så vet inte ens lagtingsledamö-

terna vad som gäller, fast vi har behörigheten. Om ni tycker att det är 

okej så är det er politik, men jag vänder mig emot den. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Petri Carlsson 

Fru talman! Jag tänker bemöta en diskussion från plenum i måndags på de-

taljnivå. Ltl Bert Häggblom kritiserade från talarstolen ÅDA Ab ganska kraf-

tigt. Han kom med ett påstående att ÅDA inte tar emot åländska praktikanter 

och ministern svarade förstås. Ltl Bert Häggblom framförde att ÅDA borde 

skrotas på en gång. 

Jag vill i det här sammanhanget berätta att det kring ÅDA pågår en hel del 

rykten som inte stämmer alla gånger. Det är viktigt att man inte sprider såd-

ana rykten om man inte har kontroll på fakta.  

Jag vet att det finns uppfattningar om våra plattor att det skulle vara ÅDA 

som har rekommenderat dem som obeprövad ny teknik och som skulle skapa 

en massa support. Tvärtom, personalen inom ÅDA rekommenderade att man 

inte skulle gå in för dessa plattor som vi ledamöter har fått. Det är en utom-

stående firma som har rekommenderat dessa plattor. Det kan vara viktigt att 

veta att ÅDA inte hade någon inblandning i rekommendationen om dessa 

plattor som vi själva jobbar med. 

När det gäller praktikanter så har ÅDA frågat de organisationer där man 

har tagit över personalen om huruvida de hade praktikanter. Men de organi-

sationerna har i princip inte haft några praktikanter, så de har inte heller haft 

erfarenheter av att ha praktikanter på plats. 

Man ska dessutom komma ihåg att det var mindre än ett år sedan, i april 

förra året, som ÅDA tog över personalen från de olika IT-avdelningarna. Man 

har tagit över flera olika IT-avdelningar från olika organisationer som skulle 

sammanföras till en. Att då ta emot praktikanter kan vara väldigt svårt när 
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man har jobbat med att försöka bilda ett team. Jag vet att ÅDA kommer att ta 

emot praktikanter, det har de redan sagt, men man kan inte ta emot prakti-

kanter i det här skedet. Det blir lite missvisande att belasta en så pass ny-

startad organisation när det gäller den frågeställningen. Jag vill klargöra att 

ÅDA absolut har för avsikt att ta emot åländska praktikanter, men kanske 

inte nu när bolaget är helt nytt. Tack. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Tack, talman! Jag vill tacka ltl Petri Carlsson för att han tar sitt persona-

lansvar på allvar. Jag har själv bakgrund i en minst sagt stormig myn-

dighet som var drabbad av ungefär samma problem. Jag pratar förstås 

om MISE där man också satte ihop olika organisationer. Jag tycker att 

det är bra att ltl Carlsson tar det politiska ansvaret i frågan. ÅDA är trots 

allt en politiskt tillsatt organisation och en politisk lösning lika som alla 

andra organisationer. Alla nya organisationer har problem innan man 

kommer på rätt köl, särskilt när många olika organisationer samman-

strålar i en. 

Talmannen 

Nu drar vi ett streck för den diskussionen är på sidan av ärendet. 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Jag har en replik på ledamotens anförande, men sedan 

är det väl ett streck för diskussionen. 

Jag tycker att det är bra att ett klargörande har gjorts kring prakti-

kantplatser. Jag hoppas att man på ÅDA kan utveckla platser i ”lärandet 

i arbetet”.  Vi har en datanomutbildning nu och då ska också dessa ele-

ver kunna ges möjlighet på landskapets IT-avdelning att lära sig hantera 

sådana här frågor. Förutom praktikanter borde man också möjliggöra 

platser för ”lärande i arbetet”, vilket vi jobbar med tillsammans med 

gymnasiet, men även Mariehamns stad skulle kunna lyfta in praktikan-

ter i sina bolag.  

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Jag avstår att debatten den frågan. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. 

Ärendet remitteras till självstyrelsepolitiska nämnden. 

Föredras 

8 Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1–31.12.2015 

Nordiska rådets berättelse NRB 1/2015-2016 

Föredras 

9 Landskapsregeringens externpolitik 

Landskapsregeringens meddelande M 2/2015-2016 

Talmannen föreslår att en gemensam diskussion om de båda ärendena tillåts i enlighet 

med arbetsordningen 64 § 4 mom. Kan förslaget godkännas? Godkänt. 
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Enligt 30 § i arbetsordningen kan lagtinget på förslag av talmannen remittera ett med-

delande till ett utskott eller till självstyrelsepolitiska nämnden. Beslutar lagtinget att ett 

meddelande inte ska remitteras antecknas ärendet för kännedom. 

Talmannen föreslår att det externpolitiska meddelandet remitteras till självstyrelsepoli-

tiska nämnden medan Nordiska rådets berättelse antecknas för kännedom. 

Diskussion. 

Ltl Mikael Staffas 

Fru talman! Jag ska nu presentera Nordiska rådets, Ålands delegations berät-

telse för 2015. En av anledningarna till varför jag står här idag är att jag ny 

representant för delegationen. Jag var alltså inte aktivt verksam under 2015. 

Jag vill börja med lite bakgrundsfakta, främst till er som är nya, såsom jag 

själv, men även till de som vill höra min version av Ålands tidigare arbete i 

Nordiska rådet.  

Den åländska delegationen är ett samarbetsorgan mellan landskapsrege-

ringen och lagtinget i nordiska frågor. Åland har deltagit i Nordiska rådet se-

dan 1970 och 1971 tillkom landskapslagen om Ålands representation i Nor-

diska rådet. Från början var det inte alls självklart att de självstyrande områ-

dena, Åland och Färöarna, skulle ha en egen representation. Vid inträdet 

hade vi en representant som utökades till två delegater när även Grönland 

fick egen representation. Idag har Sverige, Norge, Danmark och Finland 20 

delegater vardera och Island har 7 deltagare. De självstyrda områdena har 

vardera två deltagare som ingår i Finlands och Danmarks andelar.  

Ur policyn framgår det en historisk överblick avseende Ålands inträde i 

Nordiska rådet. Det var inte en kristall klar väg som vår självstyrelsehistoria 

har visat och visar sig i arbetet med den nya självstyrelselagen. Vår represen-

tation består av två ordinarie ledamöter samt två ersättare. Utöver detta är 

Åland även representerat i Ministerrådet av landskapsregeringen. Fram till 

november bestod delegationen av Christian Beijer ordförande och Anders Er-

iksson vice ordförande. Ersättare var lagtingsledamöter Jörgen Pettersson 

och Katrin Sjögren. Efter höstens val är lagtingets ledamöter Britt Lundberg 

ordförande och Mikael Staffas vice ordförande med ersättarna Axel Jonsson 

och Tony Wikström. Christian Beijer satt i välfärdsutskottet, en plats som 

Mikael Staffas ersatte. Anders Eriksson var medlem i näringsutskottet men 

där fick vi inte någon plats längre utan Britt Lundberg är invald och sitter i 

utskottet för kunskap och religion. 

Den åländska delegationen har haft 11 möten under 2015. Aktuella frågor 

under året har varit gränshinder. 

Gränshinderrådet har under året avklarat fler gränshinder än som till-

kommit, det finns andra rykten men så är det. Dessa presenteras i den rap-

port som rådet redovisat. Man kan bl. a. konstatera att 12 hinder avklarades. 

Två av dessa hinder var icke framkomliga medan tio hinder fick ett positivt 

resultat. Mer om detta finns att ta del av i ”Gränshinderrådets årsrapport 

2015”. 

En Nordisk förbundsstat stod Ålands delegation bakom. Förslaget gick inte 

majoritet utan föll. Noteras kan att tanken på ett tätare samarbete mellan de 

nordiska staterna har fortsatt i diskussionerna utanför Nordiska rådet. Till 

stor del styrt av de olika synsätt som länderna har tagit ifråga om hanteringen 

av asyl- och flyktingfrågan.  
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Reform av Nordiska rådet är också en fråga som har diskuterats. Utskotten 

har reducerats från fem till fyra utskott. De nya utskotten är; utskottet för 

kunskap och religion i norden, utskottet för ett hållbart Norden, utskottet för 

tillväxt och utveckling i Norden samt utskottet för välfärd i Norden. Refor-

men har som mål att bl. a. effektivisera och förbättra processerna inom Nor-

diska rådet. En reformgrupp leder tillsammans med presidiet förändrings-

processerna. Åland har inte haft en representation i gruppen. 

Fortsatt försvars- och säkerhetspolitiskt samarbete, där har lagtinget varit 

representerat av dåvarande talman Britt Lundberg. 

Minisessionen skulle hållits i Bryssel men blev med kort varsel flyttad till 

Köpenhamn, pga. det höjda säkerhetsläget. Naturligtvis blev debatten att 

handla om förebyggande av extremism och radikalisering, utrikespolitik i öst 

samt frågan om en skärpt nordisk kemikalielagstiftning, vilket också är aktu-

ellt. Under sessionen hölls även utskotts- och partigruppsmöten. 

Den 67:e sessionen hölls denna gång på Reykjavik i oktober, delegationen 

representerades av de ordinarie ledamöterna. Under sessionen presenterades 

det finska ordförandeskapets program. Finland är ordförande under år 2016. 

Programmet omfattar vatten, natur och människor.  

På sessionen deltog bl. .a FN:s under Generalsekreterare Christian Friis 

Bach. Han höll ett anförande som innehöll en hälsning från Generalsekrete-

raren Ban Ki-moon för FN avseende migrationen. Jag har tagit mig friheten 

att översätta hans hälsning till svenska och jag vill delge er detta. 

”Migration och flykting strömmar är en global utmaning. Vi har ett ansvar 

att definiera en tydlig väg framåt, grundat på internationella flyktinglagar, 

mänskliga rättigheter och humanitära lagar. Vi måste göra vårt yttersta för att 

rädda liv. Vi måste ge säkerhet till flyktingar och migranter och ge dem rätt 

att söka asyl. Vi måste stå upp för principerna avseende icke diskriminering 

av både flyktingar och migranter, möta dem med respekt och vördnad. 

Vi måste öka våra ansträngningar inom asyl områdena och öka antalet 

mottagningsplatser. Vi måste skapa trygga säkra vägar för flyktingarna och 

migranterna. Med gemensamma krafter måste vi skapa möjligheter, utanför 

de kriminellas kontroll, som beivrar mänsklig trafficking och smugglare. Vi 

kan göra detta nu med hjälp av resolution från Security Council. Vi måste 

samarbeta över landsgränserna för att gemensamt hantera transiteringen för 

destinationerna och ta ett gemensamt ansvar över fördelningen.  

Jag applåderar de nyligen tagna initiativen inom den Europeiska unionen 

samt av de nordiska länderna, men mycket mer kommer att krävas. När mi-

grationen startar på grund av mänskliga val skapar det potential för en 

mänsklig utveckling. Det gynnar både värd- och hemländer lika. Ändå upp-

står debatter avseende flykting- och migrantfrågor med förvrängningar och 

fördomar. Framtiden ska inte ledas av de som vill bygga murar och sprida 

rädsla. Låt oss arbeta tillsammans och möta utmaningen med kreativitet, en-

gagemang och mod.”  

Budskapet från General-Sekreteraren Ban Ki-moon var: Vi får inte vända 

en migrationskris till en global solidaritetskris. Istället ska vi ge liv åt orden 

från en annan nordbo, Dag Hammarskjöld, som för 55 år sedan, och det hål-

ler än idag, uttryckte sig: ”Styrkan och välbefinnandet hos samhället beror på 

alla medborgares känsla för solidaritet mot andra medborgare och viljan i so-

lidaritetens namn ta del i de bördor och ansvar mot samhället. Det gäller na-

turligtvis mänskligheten som helhet”. Här är det slut på översättningen. 
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Uppdraget i Nordiska rådet är till sin natur personligt och inte styrt av 

åländsk partipolitik. Det finns andra gemensamma partibenämningar på 

nordisk nivå än i de folkvalda parlamenten i respektive hemländer. Trots 

detta är det av stor vikt att medlemmarna informerar de egna partigrupperna 

om vad som sker i det nordiska samarbetet. I de partier som inte har egen re-

presentation är det önskvärt att ordinarie medlem informerar över partigrän-

sen. Alla lagtingsledamöter har i samband med behandling av delegationens 

berättelse möjlighet att ge sin syn på delegationens verksamhet och vid behov 

ge inspel gällande det kommande året. 

För Åland är det stor nytta att kunna påverka det som händer runtom på 

Åland, särskilt i Ålands närområden. Åland är en integrerad del av Norden 

och Europa varför frågor på nordisk och europeisk nivå är av betydelse. Dele-

gationens medlemmar kan på nordisk nivå påverka både formellt, t.ex. ge-

nom röstning vid sessionerna, och informellt genom att informera och disku-

tera med andra nordiska politiker vid partigruppsmöten och samkväm. De 

kontakter de får kan även senare i ett helt annat sammanhang få stor bety-

delse. De diskussioner som förs behöver inte ens vara frågor på den nordiska 

dagordningen utan kan även vara bilaterala frågor som berör Finland eller 

Sverige.  Deltagande i Nordiska rådets arbete är även av betydelse för leda-

möternas egen förkovran i de olika sakfrågor som Nordiska rådet hanterar. 

Dessutom ger deltagandet erfarenhet i internationellt arbete och insyn i hur 

arbetet fungerar i andra parlament. Dessa erfarenheter kan sedan vara till 

stor nytta i lagtingets arbete. 

Nordiska rådets roll inom EU blir allt mer viktig då vi tillsammans bildar 

en stark ekonomisk zon. Vi har cirka 28 miljoner och vår styrka är att ju fler 

gemensamma frågor mot EU desto starkare är vi. 

Norden är viktig för EU och därför är Ålands platser i Nordiska rådet en 

viktig arena. Jag kommer att rikta en fråga till de nordiska regeringarna an-

gående en gemensam lag som är under beredning. Förhoppningen är samma 

lagar spela på båda sidor av en eller flera gränser. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, fru talman! Vad har Ålandsdelegationen gjort för de svenska med-

borgare som flyttar till Åland och som vid tre års boende här vill ha 

finskt medborgarskap? Då ställs kravet att de måste ha en examen från 

Finland för att få medborgarskap. Det här är ett gränshinder, de måste 

ta examen i Finland för att visa att de kan svenska även fast de har växt 

upp i Sverige och de kan ha en examen från universitet eller något an-

nat. Vad har delegationen gjort för detta? 

Ltl Mikael Staffas, replik 

Som jag berättade inledningsvis så är jag ny. Jag har inte deltagit. Jag 

hänvisade också till rapport som gränshinderrådet har gett. Det kanske 

finns svar i den rapporten. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Nina Fellman 

Fru talman! Åland har haft en externpolitik sedan de första polska säljägarna 

migrerade till trakterna kring Långbergsöda. Det finns ingen tid då vi inte 
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skulle ha haft kontakter och utbyte med världen utanför, och vi på Åland har 

inga möjligheter att existera utan världen. Världen kanske faktiskt skulle 

klara sig utan Åland, även om det skärt skulle vara en fattigare och gråare 

plats. 

Gårdagens händelser i Bryssel stämmer till eftertanke. Vore vi tryggare om 

vi vände ryggen till, om inga nya människor kom hit? Kan vi dra oss undan 

för att inte göra Åland till en måltavla? Mitt svar är ett självklart nej. 

De externpolitiska utmaningarna för Åland är större än på länge, och det 

beror på att utmaningarna för Europa och Norden är större än på länge. Den 

relativa stabilitet och förutsägbarhet som vi har haft i Europa och Norden 

under senaste åren är skakad. 

Flyktingkrisen, eurokrisen, Greklandkrisen, Rysslandskrisen och den fin-

ländska ekonomiska krisen sätter alla spår i våra relationer med omvärlden, 

och ligger högt på agendan i de externa sammanhang där vi på Åland rör oss 

eller på något sätt kan vara med och påverka. 

I Finland, Sverige, Danmark och i Norge ställer flyktingkrisen vårt väl-

färdssystem inför stora utmaningar och många frågor, både praktiska, eko-

nomiska och moraliska. Trots att Åland i mycket ringa grad har berörts är det 

självklart att vi är en del av världen och Norden, och därmed ska vi vara med 

och bistå och hjälpa till där vi kan.  

Just nu ser Migrationsverket inget behov av att öppna nya flyktingförlägg-

ningar, men om och när frågan kommer så är vi redo och vet hur vi ska gå till 

väga.  

Det är orimligt och nära nog omänskligt att tro att de miljoner människor 

som befinner sig på flykt ska kunna inneslutas t.ex. i ett hårt ansatt och insta-

bilt Turkiet. Jag tror att vi måste räkna med fortsatt stora utmaningar på 

detta område.  

Den linje som EU nu valt är att anlägga en bakteriehärd för terrorism strax 

utanför Europas gränser, och tro att man därmed kan innesluta det onda. All 

erfarenhet visar att det inte går. Man skapar ett tryckkärl. Jag befarar att 

detta kommer att sluta illa och vi behöver vara beredda på det. Vi behöver ha 

en beredskap. 

I det nordiska samarbetet pågår en reformprocess som siktar på att återin-

föra politiken i ett samarbete som under några år på många sätt har stagne-

rat. Man vill snabba upp beslutsprocesserna och se till att beslut fattas på rätt 

nivå. Landskapsregeringen stöder den processen och konstaterar att de nor-

diska samhällena har mycket mer som liknar än som skiljer oss åt. Det ligger i 

Ålands intresse att Norden som helhet hittar nya lösningar. Om Europa och 

EU-samarbetet blir svagare då blir Nordens starkare. Då behöver Norden 

gemensamt bli starkare. 

Jag vill särskilt nämna Gränshinderrådets arbete, där man målinriktat och 

framgångsrikt tagit sig an praktiska hinder och bidragit till lösningar. Det 

finns en väldigt bra rapport om Gränshinderrådets arbete där man pedago-

giskt och tydligt visar hur det går att lösa problem. 

I det nordiska sammanhanget är det viktigt att se till att EU-direktiv im-

plementeras lika i de nordiska länderna, annars växer nya gränshinder upp 

som maskrosor i en gräsmatta.  

Till dags dato finns ingen ansökan i Nordiska rådet om fullvärdigt med-

lemskap för Färöarna, vilket har diskuterats och flaggats upp ett flertal 

gånger. Om det blir aktuellt kommer vi att stöda Färöarnas strävanden, men 
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vi ser inte en sådan process som aktuell för Ålands del, både av ekonomiska 

och personella skäl. Det blir helt enkelt för dyrt, vi har för lite folk och nyttan 

motsvarar inte kostnaderna. 

I Europa hotar Schengen-samarbetet att spricka i sömmarna. Storbritan-

nien lämnar kanske unionen, eller går åtminstone in i en ny fas av förhand-

lingar om särlösningar, och den utvecklingen sätter hela det europeiska soli-

daritetsprojektet i gungning. 

Som ett exempel kan vi ta de tidigare östländerna, som i sin anslutning till 

EU fick stora ekonomiska fördelar och stöd för att lyfta sina länder ur fattig-

dom, men som idag inte är beredda att dela på bördan av andra länder i be-

tryck. 

Under all denna kalabalik pågår det lagstiftande arbetet som vanligt, med 

stora lagstiftningspaket på väg, t.ex. om upphovsrätt och digitalisering samt 

på miljö- och energiområdet. De åländska resurserna att bevaka detta 

enorma arbete är mycket begränsade, men jag vill hävda att vi både i Bryssel 

och hemma på Åland har en oerhört effektiv och kunnig tjänstemannakår 

som ser till att vi håller oss flytande och medvetna om de områden vi väljer 

att prioritera. Under det gångna året har antalet EU-ärenden dock varit något 

färre än tidigare, vilket är ett resultat av en medveten strategi från kommiss-

ionens sida, att samla kraft och sätta tryck på stora lagstiftningspaket. 

Vad har då Åland att komma med inför de stora och ödesmättade föränd-

ringar som pågår i vår omvärld? Vad ska vi göra när demokratin i Europa är 

under hot? Den nordiska välfärden vacklar och det finns till och med männi-

skor som tror att en väpnad konflikt i hjärtat av Europa är nära förestående, 

något som vi redan trodde oss ha förpassat till historieböckerna. 

Vi är nu och kommer alltid att vara beroende av vad som händer utanför 

Åland. Vår självstyrelse gör att vi kan vara stora i orden på Åland, men är 

mycket små på jorden utanför landskapet.  

Hur ska vi jobba? Svaret är tudelat och väldigt enkelt. Vi behöver kunskap, 

och vi behöver kontakter. Vi behöver vara med där vi kan bygga upp bägge, 

och vi ska sätta de resurser vi har på sådant som är resultatinriktat snarare än 

symboliskt. 

Vårt välstånd och vår framtid bygger på vad som händer i världen utanför. 

Allt vi kan göra för att bidra till stabilitet, solidaritet och samtalslösningar är 

bra för Åland. Det är bra för vår ekonomi, det är bra för vår befolkning, det är 

bra för säkerheten på Åland. 

Vi har Ålands demilitarisering. Vi har en fungerande minoritetslösning 

med Finland, även om den inte är problemfri men den fungerar och en stabil 

ekonomisk situation. Vi kan gärna fundera på hur Åland kan bidra och där-

med stärka våra möjligheter att påverka inom Norden och inom EU. Tack. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Tack, fru talman! Vi behöver vara med där vi kan skapa kontakt, avslu-

tade minister Fellman med. Därför är det lite förvånande att man nu så 

tydligt och klart från regeringens sida deklarerar att ett självständigt 

medlemskap i Nordiska rådet inte är aktuellt för Åland. Det hade varit 

intressant att ha ett lite mera utvecklat resonemang om det i redogörel-

sen. Man skriver lite mera svävande att man ska följa Färöarnas process 

på nära håll och man ska titta på möjligheterna. Nu var det ett tydligt 

besked att ett självständigt medlemskap inte är aktuellt för Åland. 
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I redogörelsen räknar man upp mängder av kostnader, utmaningar 

och problem. Men har man överhuvudtaget sett på möjligheterna som 

det här skulle kunna ge Åland? Under en session kunde man få hit en 

stor del av den stora journalisteliten, tidningshus, intresseorganisation-

er och de ledande nordiska politikerna. Ministern lyfte just de här pro-

blemen som diskuterade kontinuerligt, t.ex. våra möjligheter att vara 

med runt bordet i presidiet i Nordiska rådet. Har landskapsregeringen 

tittat på de möjligheterna? 

Minister Nina Fellman, replik 

Talman! Det korta svaret är ja. Man har tittat på möjligheterna och kon-

staterat att visst finns det möjligheter att utveckla relationer. Det är det 

som det nordiska samarbetet långt handlar om. Men det handlar om 

kostnader. Ett fullvärdigt medlemskap skulle betyda att man har ett ord-

förandeskap och det kostar väldigt mycket pengar. Det är en sak. 

Det andra är att självstyrelsens förvaltning är begränsad, vilket ltl 

Axel Jonsson tycker att den bör vara i ännu högre grad. Det finns inte 

människor att skicka till alla möten och alla sammanhang där man som 

fullvärdig medlem i Nordiska rådet borde vara med. Man kan inte, enligt 

tidigare besked, bara plocka russinen ur kakan och bara ta de delar som 

man själv är intresserad av och lämna resten. Är man med så är man 

med på allt.  

Ltl Axel Jonsson, replik  

Självklart är det så, ska man vara med så ska man vara med på allt. Man 

säger att man har tittat på möjligheterna med ett eventuellt självständigt 

medlemskap, då hade det kanske varit på sin plats att också räkna upp 

dem i den här redogörelsen. Man utelämnar de möjligheterna helt och 

för inte något resonemang kring vilka möjligheter ett medlemskap 

skulle kunna ge.  

Man måste ändå ställa sig en fråga. Om man mitt ute i Atlanten på 

vindpinade Färöarna upplever att de, som en självständig part i likhet 

med de andra deltagarna i Nordiska rådet, har råd att vara med vid bor-

den där de viktiga politiska besluten fattas i Nordiska rådet så vad är det 

som gör att Åland, som ligger mittemellan Helsingfors och Stockholm, 

gör bedömningen att ett självständigt medlemskap är för problematiskt 

och kostsamt att överhuvudtaget titta på och analysera närmare och fak-

tiskt se vilka möjligheter det ger? Det är åtminstone en fråga som jag 

kräver ett betydligt mera utförligt svar på av landskapsregeringen före 

jag känner mig nöjd. 

Minister Nina Fellman, replik 

Jag ska till nästa år ta till mig detta om behovet av en mer utförlig be-

skrivning.  

När det gäller Färöarnas kommande ansökan så har jag fört flera dis-

kussioner med samarbetsministern för Färöarna. Jag uppfattar att driv-

kraften där är nationell emancipation, dvs. att man inte tittar så mycket 

på kostnaderna utan man känner att man behöver vara med i detta 

sammanhang för att bli tagen på allvar. I landskapsregeringens diskuss-

ioner har vi ansett att detta inte är en tillräcklig drivkraft för oss med 
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tanke på de personella och ekonomiska kostnader som det skulle inne-

bära. Nyttan motsvarar helt enkelt inte insatsen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Ministern sade att det inte är aktuellt med en flykting-

förläggning men att vi har beredskap om så är fallet.  

Jag vill ta upp ett praktiskt problem som jag har lyft tidigare. I en 

flyktingförläggning står staten för alla kostnader förutom skolgång som 

belastar kommunerna. Jag har sagt att landskapsregeringen borde utar-

beta en finansieringsplan så att kommunerna inte skulle bli belastade 

mera än en normal elev i undervisningen. Följderna av en flyktingmot-

tagning blir; lärare som kan språket, översättningar och psykologer för 

ofta har de traumatiska händelser i bakgrunden. Hur har landskapsrege-

ringen resonerat? Har landskapsregeringen en lösning på detta eftersom 

ministern sade att man har en beredskap? 

Minister Nina Fellman, replik 

Psykologer och annan krishjälp när det gäller trauman så hör detta till 

asylmottagningsområdet. Det är inte skolan som står för detta utan det 

är migrationsverket. När det gäller kostnaderna för kommunerna för 

flyktingbarn i skolan så håller landskapets integrationssamordnare på 

att utreda den frågan. Frågan är kvistig men den är inte olösbar och vi är 

heller inte omedvetna om den. Frågan är under utredning. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Jag tror att det är en avgörande fråga att ekonomiska 

transaktioner är lösta om man ska få kommunerna att ställa sig välvil-

liga till att ta emot flyktingar. Annars kommer kommunerna inte att 

vara intresserade eftersom det är en onödig kostnad. Jag hoppas att 

landskapsregeringen i sådana fall löser den här problematiken. 

Minister Nina Fellman, replik 

Jag håller helt med. Självklart ska detta redas ut. Som sagt så är det inte 

aktuellt just nu, men vi är medvetna om frågan och kommer att reda ut 

den. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! I början av anförandet beskrev ministern att land-

skapsregeringen har tagit initiativ till utredningen om förutsättningarna 

för asylmottagning här på Åland. Har man satt resurserna på rätt sak? 

Borde vi ha utrett den frågan?  

För egen del skulle jag hellre se att man lade de resurserna och 

kanske mer resurser på att se till att flera kommuner på Åland tar emot 

kvotflyktingar. Vi har ju en begränsad mängd resurser. Varför lägger 

man fokus på det, när vi kanske borde jobba med den fråga som vi kon-

kret faktiskt kan göra någonting åt just nu? 
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Minister Nina Fellman, replik 

Jag hänvisar till regeringsprogrammet där det tydligt sägs att denna 

fråga ska redas ut. Det har vi nu gjort. Jag vill hävda att vi inte har satt 

väldigt mycket resurser på det. Landskapets enda integrationssamord-

nare har gjort en ordentlig utredning av förutsättningarna och lämnat 

över det till Röda Korset som sedan i en arbetsgrupp har gått vidare med 

sitt arbete. Nu har vi ett svar, vi vet vad som gäller ifall det blir aktuellt. 

Vi avser inte att, i det här skedet, sätta mera resurser på det. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Fru talman! Det låter ju bra att man inte behöver lägga mera resurser på 

det nu. Jag tror att det är viktigt att landskapsregeringen fokuserar på 

att flera kommuner på Åland, än bara ett par stycken, tar emot kvotflyk-

tingar. Landskapsregeringen borde lägga resurser på det.  

Det finns också en viss oro. Om vi sköter det väldigt bra, vilket jag 

tror att vi klarar av på Åland, då finns det möjligheter att man får förstå-

else, för det finns nog också en oro bland människorna ute i samhället. 

Kravaller och upplopp kring asylmottagningar som man ser på nyheter-

na är oroväckande. Jag tror att det är viktigt för oss att visa att vi klarar 

av att hantera kvotflyktingarna på ett väldigt bra sätt. Då minskar man 

rädslan och skapar möjligheter att göra bättre ifrån oss på den punkten 

än vad andra gör. Det är viktigt, tror jag. 

Minister Nina Fellman, replik 

Jag är helt enig. Det är självklart att vi ska göra ett bra jobb när det gäl-

ler mottagning av kvotflyktingar.  

Inom någon vecka hoppas jag kunna presentera landskapsregering-

ens integrationspolitiska program för de kommande åren. Det pro-

grammet kommer att innehålla en hel del av de tankarna; hur man gör 

detta på ett bra sätt, hur man jobbar så att folks helt legitima oro för för-

ändringar tas på allvar, att folk får vara med och påverka och att folk får 

bli bekanta med det som förändras. Förändringen är det som är kon-

stant. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Vtm Viveka Eriksson 

Talman! Liberalerna är starka anhängare av samarbete över gränserna. Vi 

tror på att vi tillsammans blir starkare, klarar våra utmaningar och hanterar 

problem på ett bättre sätt när vi använder oss av gemensamma resurser. Där-

för ser vi det som viktigt att Åland tar en aktiv del i det nordiska samarbetet. 

Vi ser fördelarna att söka nordiska svar på de mera övergripande frågorna. 

Nordiska samarbetet är vår viktigaste externpolitiska plattform där vi verkli-

gen kan vara med att bestämma agendan och välja väg för framtida samar-

beten. Vi har, om vi är aktiva, möjligheter att påverka direkt. 

Vi liberaler stöder också de tankar som ligger till grund för det europeiska 

samarbetet. Fred, säkerhet och samarbete i frågor som är övergripande och 

gränsöverskridande så att vi med gemensamma kompetenser kan utveckla 

Europa i en positiv riktning för alla innevånare i de olika delarna av Europa.  
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dessvärre kan vi nu konstatera att EU och Europa är i gungning. Männi-

skors säkerhet hotas när olika terrorattacker avlöser varandra. Vårt samhälle 

har blivit allt mer sårbart i takt med att vårt beroende av tekniska system och 

hjälpmedel ökat. IT, kommunikationssystem, energilösningar, en styrka som 

gett oss fantastiska utvecklingsmöjligheter visar sig nu vara svaga punkter 

där den som vill rubba stabiliteten och slå ner på vårt demokratiska styrel-

seskick kan rikta in sina attacker. 

Solidariteten som är en viktig del i EU bygget naggas i kanterna. Enskilda 

länder är på väg att överge den gemensamma tanken. De tänker allt mer på 

sig själva, är ovilliga att sträcka ut en hjälpande hand, stänger sina gränser 

och stänger ute människor som flyr undan krig, terror och katastrofer. 

Människor som är på flykt samlas kring EUs gränser och lever i förhållan-

den som är omänskliga. Den stora mängd människor som söker fristad i våra 

länder har försatt hela EU-bygget i en krissituation. 

Det har gått så långt att stora viktiga medlemsländer som Storbritannien 

överväger att lämna samarbetet. 

Vart är vi på väg i Europa? Vi liberaler hoppas ändå att länderna samlar sig 

och enas kring den viktiga tanken som är grunden för samarbetet i Europa.    

Liberalerna stöder EU tanken och ett samarbete över gränserna men vi ser 

också de problem som uppstått för Ålands del i och med medborgarskapet. 

Vår autonomi har påverkats genom att vi liksom medlemsländerna överfört 

behörighet till EU-nivån, men vi har inte haft samma möjligheter som nat-

ionalstaterna att påverka inriktningen och delta i beslutsfattandet. Våra syn-

punkter och ställningstaganden framförs via Helsingfors, EU-samarbetet sker 

mellan nationalstater. Vår autonomi har kommit i kläm och vi kan tala om en 

backlash för självstyrelsen.  

Därför har Åland också, ända sedan medlemskapet för 20 år sedan, ägnat 

mycket energi åt hur vi ska öka vårt inflytande inom EUs institutioner.  

Självstyrelselagen har ändrats ett flertal gånger för att ge självstyrelsen 

ökade möjligheter till inflytande. Men den riktigt stora frågan, en egen par-

lamentsplats, är långt ifrån löst. Initiativ genom åren har strandat och trots 

att riksdagen konstaterat att det är ett konstitutionellt berättigat krav från 

Ålands sida har inte de politiska partierna i Helsingfors mjuknat. Återigen 

framför vi från åländsk sida i Ålandskommittéen kravet på att en av Finlands 

parlamentsplatser, sett ur en konstitutionell synvinkel, bör tilldelas autono-

min. Det här är en kamp som vi aldrig kan ge upp även om vi arbetar i mot-

vind. 

Idag har vi system för hur vi kan påverka det som sker i kommissionen, 

Ministerrådet och i EU-parlamentet. Men det mesta går via landet Finland 

som har att ta hänsyn till åländska ställningstaganden och föra vår talan.   

Eftersom vi självklart vill föra vår egen talan har vi kämpat för att flytta 

fram positionerna. I meddelandet redogörs för hur landskapet försöker vara 

på plats där ärenden avgörs. Vi har specialrådgivare, nationell expert vid 

kommissionen, vi samarbetar med EU-parlamentariker och vi har arbetat för 

att finska meppar ska anställa åländska medarbetare. Vi har också utvecklat 

direktkontakterna till kommissionen, bland annat genom att delta i kommiss-

ionens konsultationer.  

Vår litenhet och begränsade resurser sätter ändå gränser för vad som är 

möjligt. Eftersom vi måste hushålla med våra resurser och använda dem på 

ett smart sätt är avgränsningar och prioriteringar nödvändiga.  
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I meddelandet anger landskapsregeringen de områden som i förhållande 

till kommissionens arbetsprogram är de allra viktigaste för ålänningarna. 

Som ett mantra har vi genom åren upprepat vikten av att vara tidigt ute, att 

möjligheten att påverka ligger i den tidiga beredningen av ärendet. Så för att 

vi verkligen ska vara med på banan måste dessa prioriteringar vägas på guld-

våg, så att vi verkligen lägger tillräcklig kraft på rätt sak, i rätt tid. 

När väl besluten är fattade i Bryssel har vi sedan bara att implementera 

och anpassa oss efter de direktiv och förordningar.  

Arbetet med att prioritera och fundera på landskapets positioner i de olika 

ärendena måste våra utskott ta på sig tillsammans med sakkunniga i förvalt-

ningen. Under många år funderade vi i lagtinget vilket som var det bästa sät-

tet att hantera EU-frågorna på. Vi tittade på riksdagarna i Helsingfors och 

Stockholm. Vår modell blev att sakutskotten ska ha en aktiv roll och inom sitt 

ansvarsområde följa EU-arbetet, hålla samråd med landskapsregeringen och 

också informeras av regeringen.  

Landskapsregeringen har ansvar att se till att överföra samråds- och in-

formationsärenden till utskotten. Dessvärre fungerar inte det här särskilt bra. 

Statistiken för föregående år 2015 ger vid handen att inget samrådsärende 

förts till lagtinget och endast tre informationsärenden. 

Jag hoppas verkligen att de nya utskotten nu tar tag i EU-frågorna, följer 

de prioriterade områdena och håller regelbundna träffar med berörda tjäns-

temän för att uppdatera sig om status i ärendena. EU-frågorna är i högsta 

grad angelägna för lagtinget eftersom beslut som fattas inom EU griper in di-

rekt i ålänningars vardag. 

Självstyrelsepolitiska nämnden gavs det övergripande ansvaret och de be-

handlar de större övergripande frågorna. Det här meddelandet kommer att 

remitteras till nämnden, men nämnden kommer att skicka meddelandet till 

alla utskott för att de ska hantera de frågor som faller inom utskottens ansvar. 

Jag ser fram emot nya aktiva tag om EU-frågorna i utskotten, i nämnden 

och lagtinget som helhet. Tack.  

Ltl Axel Jonsson, replik 

Tack, fru talman! Vtm Eriksson lyfte fram vikten av att utskotten tar tag 

i EU-frågorna och EU-arbetet och beklagade sig över att det har förts så 

få samråds- och informationsärenden till utskotten de senaste åren. Nog 

måste man väl ändå titta på landskapsregeringens roll i det hela? När 

det dyker upp aktuella frågor ska landskapsregeringen faktiskt ta ini-

tiativet och komma till utskotten. Problemet är kanske att utskotten är 

för dåligt informerade. Utskotten har förstås ett eget ansvar, men samti-

digt om det inte förs några initiativ från landskapsregeringens sida så 

skapas det heller ingen diskussion och information i utskotten. Jag vill 

betona att landskapsregeringen aktivt ska lyfta frågor i lagtinget genom 

de förfaranden som finns i form av samråd och informationsärenden om 

det här ska fungera. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Tack för det, ltl Jonsson. Det är så, det är ju precis så och det är därför 

som jag hänvisade till statistiken i meddelandet. I statistiken sägs hur 

många ärenden som landskapsregeringen har fört över till lagtinget. Det 
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handlar om tre informationsärenden under förra året. Vi vet att det är 

många frågor på gång som är intressanta för Åland. 

Ansvarstagandet ligger på landskapsregeringen och det ligger på lag-

tinget och tillsammans måste vi nu börja ta ett bättre grepp om det. Det 

är också viktigt för utskotten regelbundet, även om man inte har ett ak-

tualiserat ärende, verkligen kallar in tjänstemän och förhör sig om sta-

tus och läget i de frågor som är viktiga för ålänningarna. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sara Kemetter 

Tack, fru talman! Det är tunga och oerhört intressanta ärenden som vi har på 

vårt bord. Åland har varit aktiv i Nordiska ministerrådet i närmare 50 år som 

vi kunde höra. Vår politik i området är politisk och ideologibaserad. Vi sitter 

med våra grupper. 

Detta innebär att våra politiska partier, deras värderingar och sätt att se på 

samhället spelar en betydande roll i de frågor som diskuteras och förs fram. 

Detta är idag betydelsefullt i och med att Finland är ministerrådets ordfö-

rande i år.  

Nordiska ministerrådet är ett viktigt forum för att skapa ökad förståelse för 

Åland och dess särställning i Norden. Bredare kontaktytor och ökad dialog är 

betydande då vi försöker påverka våra närområden inte minst i Balticum 

samt EU och andra för Åland viktiga intressenter och partners. Vi måste 

ständigt slå vakt över vår berättigade konstitutionella internationella status.  

Ålands har representerats under perioden 01.01.2015 – 31.12.2015 av le-

dande åländska politiker, vilket vi fick här i redogörelsen. Åland har varit 

mycket aktivt och representerats i många utskott och arbetsgrupper. Man har 

diskuterat under 11 sammanträffar bl.a. vindkraft och energifrågor, gräns-

hinder, bildandet av en Nordisk förbundsstat, psykisk hälsa, sexuella över-

grepp på barn, försvars- och säkerhetspolitiskt samarbete och många andra 

frågor. 

Man vi ska inte se tillbaka utan till framtiden. Under året 2016 är Finland 

ordförandeland för Nordiska ministerrådet. Man har uppställt en del priori-

teringar dock utan en fast agenda. Dessa prioritetsprojekt framgår ur med-

delandet nr 2/2015 – 2016. 

I meddelandet noteras: ”Åland behöver kunskap och tidig information och 

vi behöver ge dem som vi vill samarbeta med argument och vägar till det 

åländska samhället.” Vad betyder det citatet? 

Det Nordiska ministerrådet kan i detta sammanhang spela en betydande 

roll. Som ni vet har Åland yttranderätt, men inte rösträtt, i det Nordiska mi-

nisterrådet. Å andra sidan sitter Åland med i olika nordiska ämbetsmanna-

kommittéer som förbereder ministerrådets dagordning och projektbetonade 

arbete. 

Finland som ordförandeland har dock uppställt sju prioritetsområden eller 

ordförandeprojekt som jag nu kommenterar ur en åländsk synvinkel. 

Det första ordförandeprojektet som Finland ställt upp kallas ”statistisk ut-

redning över nordisk rörlighet och förmåner över gränserna”. Prioritetspro-

jektet är relevant för Åland på grund av flera orsaker. Många ålänningar arbe-

tar eller studerar i ett annat nordiskt land främst Sverige. Vi är ett genom-
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fartsområde för många invandare och flyktingar av vilka en del kommer att 

stanna eller kanske senare att flytta till Åland. Vi vill givetvis ha en riktig upp-

fattning av deras bakgrund och på vilket sätt de kan hjälpa till att utveckla 

Åland både ekonomiskt och kulturellt. Man vill också utveckla Åland som ett 

landskap vart man gärna flyttar, bildar familj och arbetar. Senast har vi, som 

ni vet, initierat ett program för att få flera personer och familjer att bl.a. från 

Nederländerna flytta eller egentligen emigrera till Åland.   

Riktig och faktabaserad statistik är av betydelse för åländska beslutsfat-

tare. 

Det andra finska ordförandeprojektet kallas ”forskarutbyte mellan de nor-

diska utrikespolitiska instituten”. Här har Åland kanske mindre att ge, men vi 

måste få fram till olika beslutsfattare betydelsen av landskapets särställning 

enligt Nationernas Förbundets beslut av 1927. Det gäller för Åland att höras 

av nordiska främst finländska utrikespolitiska institut såsom Utrikespolitiska 

Institutet i Helsingfors. Man kunde vara i kontakt med institutets direktör. 

Kanske hon kunde inbjudas till Åland för att diskutera säkerhetspolitiska och 

militära scenarier.  

Det tredje ordförandeprojektet är ”miljö markering Svanen, cirkulär eko-

nomi och miljöavtryck”. Här kanske det åländska näringslivet kunde ge syn 

på bl.a. den finländska Svanen-logon och andra produkter och tjänster. Efter 

denna viktiga utredning kunde vi kanske på en mera fast grund bilda oss en 

uppfattning beträffande användandet av Svanen-logo i åländska samman-

hang.  

Som fjärde prioritetsprojektområde har Finland lyft fram ”ett innovativt 

och öppet Norden med välmående människor 2020 – lika möjligheter till väl-

färd, utbildning, kultur och arbete”. I dagens ekonomiska läge i Finland med 

betydande nedskärningar i alla områden verkar prioritetsprojektet kanske lite 

utsökt. Målsättningen är vacker, men knappast realistisk i dagens ekonomisk-

politiska läge. Här kunde Åland däremot utveckla sin egen välfärd, utbild-

ning, kultur och arbete och vara ett gott exempel för de andra Nordiska par-

terna. 

Vi ska inte ge avkall på vår välfärd utan se till att alla har det bra på Åland. 

När riket sänker på sin utbildningsnivå, genom betydande nedskärning på 

alla nivåer från grundskola till universitet, kunde vi på Åland göra tvärtemot 

och istället försöka snappa upp de lärare, forskare och andra som nu blir ar-

betslösa på fastlandet. Många av dessa flyttar utomlands, så varför inte till 

Åland. Här kunde vi inleda ett eget utbildningsprojekt hur vi kunde utnyttja 

dessa kunniga och driftiga människor som Finland nu helt enkelt låter gå från 

sina universitet och högskolor. Här er en utmaning för oss beslutsfattare. 

Slutligen vill jag kort nämna lite Europafrågor. Landskapets externpolitik 

är ett verktyg för att skapa bättre Åland. Det ska vara nyttigt, relevant och ak-

tuellt. Den nya säkerhetspolitiska situationen kring Östersjön och Norden på-

verkar oss, vilket vi har kunnat höra här i debatten. Det sker snabba ofta 

oförutsägbara förändringar och trender i Europa och i våra närområden och 

det här påverkar oss, precis det som också hände igår i Bryssel. 

Den militära upptrappningen, de ökade militära övningarna i våra närom-

råden, den betydande flyktingströmmen och den låga ofta negativa ekono-

miska utvecklingen i Finland och Europa påverkar givetvis Åland. 

Vi måste garantera att Åland förblir demilitariserat och neutralt och vi 

måsta bevara, utbilda, diskutera och lyfta upp den här frågan. 
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Till slut vill jag bara alldeles kort kommentera en sak. I debatten förra 

gången när vi hade ett externpolitiskt program så lyfte moderaterna att skriv-

ningar om BSPC saknades. Jag anser också att BSPC arbetet är oerhört vik-

tigt, det är en del av utrikespolitiken. Jag saknar också här ett stycke kring det 

arbete som sker i BSPC och därför vill jag nu påminna, ett år senare, att soci-

aldemokraterna även hoppas att BSPC finns med i nästa redogörelse. Tack.  

Talmannen 

Diskussionen avbryts och återupptas den 30 mars. 

För kännedom 

10 Ändring av kommunallagen 

Ltl Harry Janssons m.fl. lagmotion LM 1/2015-2016 

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 30 mars 2016. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls den 30 mars klockan 13.00. Plenum är avslutat. 
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Plenum börjar 

Närvaroregistrering. 21 ledamöter närvarande. 

Talman Johan Ehn samt lagtingsledamöterna Carina Aaltonen, Sara Kemetter, Roger 

Nordlund, Mikael Staffas och Pernilla Söderlund anmäler om ledighet på grund av del-

tagande i Kastelholmssamtalen.  

Lagtingsledamoten Axel Jonsson anmäler om ledighet från dagens plenum på grund av 

deltagande i styrelsemöte i EFA. Antecknas. 

Andra behandling 

1 Godkännande av en överenskommelse med Ryssland om internationell vägtrafik 

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 2/2015-2016 
Landskapsregeringens yttrande RP 4/2015-2016-s 
Republikens presidents framställning RP 4/2015-2016 

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. 



  

114 

Förslaget i presidentens framställning föreläggs lagtinget för bifall. Kan lagtinget enhäl-

ligt ge sitt bifall till framställningen? Lagtinget har i andra behandling enhälligt lämnat 

sitt bifall till förslaget. 

Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i 

enda behandling godkänt motiveringen. 

Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

Andra behandling 

2 Godkännande av ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, 

Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning 

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 3/2015-2016 
Landskapsregeringens yttrande RP 5/2015-2016-s 
Republikens presidents framställning RP 5/2015-2016 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Förslaget i presidentens framställning föreläggs lagtinget för bifall. Kan lagtinget enhäl-

ligt ge sitt bifall till framställningen? Lagtinget har i andra behandling enhälligt lämnat 

sitt bifall till förslaget. 

Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i 

enda behandling godkänt motiveringen. 

Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

Enda behandling 

3 Behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2015 

Finans- och näringsutskottets redogörelse FUR 1/2015-2016 

Enligt 21 § i arbetsordningen ska finans- och näringsutskottet för varje år avge en skrift-

lig redogörelse beträffande handläggningen av ärenden rörande tjänstekollektivavtal till 

lagtinget. 

Först tillåts diskussion, efter det antecknar sig lagtinget redogörelsen för kännedom. 

Diskussion. 

Ltl Tage Silander 

Fru talman! Av arbetsordningen för Ålands lagting framgår, såsom fru tal-

man sade, att det hör till finans- och näringsutskottet att genom landskapsre-

geringen följa förhandlingarna om tjänstekollektivavtal för landskapets tjäns-

temän och till den del godkännande behövs, godkänna avtalen. Ett godkän-

nande behövs när ett avtal har en inte försumbar inverkan på budgeten. 

I enlighet med 21 § arbetsordningen 5 mom. ska finans- och näringsutskot-

tet för varje år till lagtinget avge en skriftlig redogörelse beträffande hand-

läggningen av ärenden som rör tjänstekollektivavtal. 

Av finans- och näringsutskottets redogörelse kan man se att utskottet un-

der år 2015 har godkänt tre tjänstekollektivavtal, medan 16 avtal har anteck-

nats till kännedom. 

Efter utskottets godkännande av redogörelsen har utskottet fått ta del av 

ytterligare ett avtal som, fru talman, bör tillföras förteckningen. Det handlar 

om ett den 5 november 2015 ingånget kollektivavtal för tiden 1.4.2015–

31.3.2017 gällande styrmän, där avtalsparterna är Ålands landskapsregering 

och Finlands Skeppsbefälsförbund r.f. 

Finans- och näringsutskottet föreslår att lagtinget antecknar sig den där-

med kompletterade redogörelsen för kännedom. 
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Talmannen 

Lagtinget antecknar sig redogörelsen för kännedom med de kompletteringar som fram-

fördes av finans- och näringsutskottets ordförande Silander.   

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

Föredras, fortsatt behandling 

4 Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1–31.12.2015 

Nordiska rådets berättelse NRB 1/2015-2016 

Föredras, fortsatt behandling 

5 Landskapsregeringens externpolitik 

Landskapsregeringens meddelande M 2/2015-2016 

Vid plenum 23.03.2016 beslöt lagtinget att en gemensam diskussion om de båda ären-

dena hålls i enlighet med arbetsordningen 64 § 4 mom.  

Diskussionen avbröts och kvar på talarlistan står lagtingsledamöterna Petri Carlsson, 

Brage Eklund, Ingrid Johansson, John Holmberg, Annette Holmberg-Jansson och Tony 

Wikström. Begärs ytterligare ordet? 

Diskussion. 

Ltl Petri Carlsson 

Fru talman! Efter attackerna i Paris tog EU-kommissionen upp till diskussion 

huruvida man ska komma fram med ytterligare regelverk kring vapen. Det 

medförde att man hastigt kom fram med vapendirektivet vilket också om-

nämns i den här redogörelsen.  

Den 18 november, för ungefär fem månader sedan, kom ett vapendirektiv 

som man nu har levererat till Europaparlamentet.  

Finlands och Ålands landskapsregerings ståndpunkter innebär att kom-

missionens förslag är okej, om jag har förstått saken rätt från utlåtandena. 

Det som nu till viss del är problematiskt är många parlamentariker i Bryssel 

lyfte fram att det pågår informella diskussioner att man i Europaparlamentet 

vill förändra vapendirektivet. Det kan t.o.m. finnas en majoritet som är be-

redda att göra en del förändringar. De förändringarna skulle kunna påverka 

oss på Åland på ett ganska negativt sätt för dem som håller på med jakt. 

Jag ska ta upp ett exempel av det som jag har hört från de informella dis-

kussionerna. När vi var på besök i Bryssel så tror jag att vi alla uppfattade de 

här bekymren. Ett bekymmer är att det kanske är aktuellt att införa en mini-

miålder i vapendirektivet och det finns inte med i kommissionens förslag nu. 

Idag är minimiåldern i Finland och på Åland att inneha vapen 18 år, däremot 

kan minderåriga mellan 15-18 år ha ett parallelltillstånd för vårdnadshava-

rens vapen. De som är under 15 år kan jaga under övervakning av en full-

vuxen. 

Det här betyder att om det nu kommer ett förslag från parlamentet att in-

föra en minimiålder i vapendirektivet till 18 år så betyder det att ingen av 

våra femtonåringar eller minderåriga kommer att kunna jaga på det sätt som 

man tidigare har gjort på Åland. Om man dessutom går inför åldersgränsen 

15 år så försvinner möjligheten att jaga under övervakning av en fullvuxen. 

Det här är ganska allvarligt.  

De signaler vi fick när vi var på besök i Bryssel var att en majoritet i parla-

mentet kunde tänka sig att gå in för det här. Det är oroväckande. Jag tror inte 
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att vi skapar några terrorister genom vårt sätt att jaga, snarare tvärtom. Vi 

har fostrat generationer på Åland som tar ansvar för jakten på ett bra sätt. I 

annat fall måste man vara emot och förbjuda jakten helt och det vill åt-

minstone inte jag och många med mig här inne. 

Med det vill jag säga att ifall det uppstår en situation, vilket jag befarar, så 

är det viktigt att landskapsregeringen inte accepterar en sådan variant, utan 

landskapsregeringen ska stöda kommissionens förslag om det kommer en så-

dan vinkling.  

I samband med behandlingen av det här ärendet i social- och miljöutskot-

tet så tycker jag att utskottet ska titta på den frågan och kanske komma med 

skrivningar kring det här och säkerställer vår ståndpunkt i den här frågan. 

Jag tycker att frågan är så pass viktigt att vi måste lyfta den. Tack. 

Ltl Brage Eklund 

Tack, fru talman! Jag tänker beröra tre saker i mitt anförande; Nordiska rå-

det, skogarna och tullkodexen. 

Vi hörde tidigare en liten diskussion i ett replikskifte mellan min kollega 

Axel Jonsson och minister Fellman om Nordiska rådet. Det blev inte riktigt 

klart hur landskapsregeringen har tänkt i framtiden med Nordiska rådet. Un-

der rubriken 2.2.6 skriver man; ”fortfarande återstår arbetet att likställas 

med länderna då arbetsgrupper och institutioner tillsätter styrelser”. 

Under rubriken 2.3.15, Självständigt medlemskap, skriver man om ”att 

Färöarna kommer lämna in en ansökan under 2016 till Nordiska minister-

rådet om självständigt medlemskap i Nordiska rådet och Nordiska mi-

nisterrådet.” Man ska avvakta. ”Möjligheterna att mobilisera personella re-

surser bör också övervägas. Ett självständigt medlemskap innebär inte en-

bart rättigheter utan också skyldigheter.” Å ena sidan säger man att det är 

ett problem att man inte kommer in i finrummen, å andra sidan tänker man 

avvakta och se vad Färöarna tänker göra.  

Jag förstår inte riktigt politiken i det Nordiska rådet. Man har fått för-

månen att ha en egen representation i Nordiska rådet, men inte fullvärdigt. 

Landskapsregeringen borde kanske haka på Färöarna eller åtminstone göra 

ett scenario över vad det skulle innebära om Åland skulle ha ett självständigt 

medlemskap i Nordiska rådet. Nu hänvisar landskapsregeringen till kostna-

derna att uppehålla ett ordförandeskap, arrangera sessioner och bemanna 

arbetsgrupper som ett problem, vilket det kanske är. Har landskapsregering-

en överhuvudtaget tittat på möjligheterna och vad det innebär? Vad får vi 

mera ut av ett fullvärdigt medlemskap? Medlemskapet i Nordiska rådet 

kanske inte är så intressant för landskapsregeringen och för Åland? Vad är 

landskapsregeringens ställningstagande? Jag blir inte riktigt klok på det här. 

Tänk om vi får ett fullvärdigt medlemskap, då skulle marknadsföringen av 

Åland vara mycket större än vår marknadsföring för turismen idag. Journa-

lister, politiker och intresseorganisationer kommer då att besöka Åland, och 

då följer automatiskt en marknadsföring som vi aldrig kan värdera i pengar.  

Jag tycker att landskapsregeringen borde bestämma sig hur man vill ha 

det. Ska Åland gå in som fullvärdig medlem som Färöarna eller ska Åland stå 

på sidan om och klaga för att man inte slipper in i finrummen? Det borde 

landskapsregeringen bestämma sig för. 

Förutom detta kan man tänka på alla möjligheter till kontaktskapandet om 

man får fullvärdigt medlemskap. Man har större möjligheter att bli invald i 
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presidiet där man får makten. Det är oftast där som de egentliga besluten av-

görs, inte på gruppmötena.  

Jag hoppas att landskapsregeringen utreder detta och kommer med ett 

meddelande till lagtinget om vad detta innebär och då kanske man får ta 

ställning till om ett fullvärdigt medlemskap är intressant eller inte. Land-

skapsregeringen har inte fullt ut utrett vad ett fullvärdigt medlemskap inne-

bär.  

Tullkodexen har länge varit problem för åtminstone småföretagare. När 

man har lyft frågorna om gränshinder när det gäller varor från Sverige så har 

man alltid fått svaret; ”sedan när problematiken med tullkodexen blir löst så 

är det här ur världen”. Nu verkar det inte vara så enkelt ändå.  

Landskapsregeringen gör en sammanfattning av det som hänt och det 

stämmer säkert hela vägen. Från att man skulle få alla problem lösta så finns 

det ytterligare problem kvar. Man har inte löst problemen fullt ut. 

”Innan kommissionen antog förordningen den 28 juli 2015 gjordes dock 

ändringar av de artiklar som uttryckligen möjliggjorde förhandling om sär-

lösningar mellan andra medlemsstater och landskapet, av kommissionens 

rättstjänst.” Det här har man ifrågasatt från både landskapet, finska myndig-

heter och tullen. Man har inte ändrat något i artiklarna. Man har noterat att 

det finns fortfarande problem och ”att förfarandereglerna för särskilda 

skatteområden ännu behöver analyseras”.  

Självstyrelsepolitiska nämnden har redan påpekat det här i sitt betänkande 

nr 2/2014-2015. Nämnden rekommenderade landskapsregeringen att söka 

samarbete med Finland och Sverige för att lösa den problematiken före den 

här förordningen trädde ikraft. Nu borde det vara aktuellt igen att lyfta den 

här frågan mellan Finland och Sverige för att lösa de här problemen som tyd-

ligen inte är klarlagda fullt ut ännu. Det blev inte ett gränsöverskridande re-

gelverk där alla problem är borta. 

Jag rekommenderar att landskapsregeringen är aktiv gentemot svenska 

och finska myndigheter för att kanske lösa den här problematiken mot bak-

grund av den förordning som nu har trätt ikraft. 

Sedan några ord om skogen. Skogen är en del av mitt intresse. Man borde 

sätta alla krafter på att bevaka skogen. Ingenting är klart. Det är under ar-

bete. Man ska skapa ett rättsligt bindande avtal om skogar i Europa där med-

lemsländerna delvis har självbestämmanderätt och EU har en viss behörighet 

över skogarna. Min uppmaning är att landskapsregeringen noga följer med 

det här. Det kan få förödande konsekvenser för nordiskt skogsbruk om kraf-

ter i Sydeuropa får bestämma över våra tillgångar här uppe. I Sydeuropa har 

de inte samma intressen och samma kunskap om utnyttjandet av skog och 

skogsbruk som vi har, men de vill ändå vara med att sätta regler och bestäm-

melser som ytterligare begränsar vårt skogsbruk.  

Som jag har sagt många gånger tidigare så har vi två olika certifikat som vi 

följer idag plus miljölagar och övriga bestämmelser. Det gör att vi har ett 

framåtsyftande skogsbruk som tar hänsyn till miljöer och alla andra aspekter 

när det gäller utnyttjande av skogen. 

Här vill jag att landskapet nogsamt följer med händelseförloppet och har 

kontakt med de finska representanter som bevakar det här. Det var en re-

kommendation och jag hoppas att man tar hänsyn till det. I samband med 

detta bör landskapet också titta på sitt skogsprogram, vilket jag har sagt tidi-

gare. Tack.  
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Minister Nina Fellman, replik 

Med anledning av Färöarnas eventuella ansökan om medlemskap och 

Ålands inställning så var jag ganska tydlig i den förra replikväxlingen. 

Färöarna har alltså ännu inte begärt ett fullvärdigt medlemskap, utan de 

har aviserat att de kommer att begära det. Landskapsregeringen följer 

arbetet noga. Landskapsregeringen har inte för avsikt att gå samma väg 

på grund av att kostnaderna för ett fullvärdigt medlemskap och behovet 

av personal som det skulle medföra inte är skäliga med tanke på vad 

man ”får för pengarna”, om jag får uttrycka det så. Åland deltar idag i 

elva ministerråd och redan det är ganska mycket.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Jag förstår också att Färöarna inte har lämnat in en fullvärdig anhållan 

ännu. Jag är orolig för om Åland blir ensam utanför till slut. Var ska 

man söka sina kontakter om Färöarna blir fullvärdiga medlemmar och 

sedan kanske Grönland kommer i bakvattnet efter det. Landskapet 

borde åtminstone ha en beredskap på vad det innebär och att man utre-

der kostnaderna och för- och nackdelar, så att inte Åland sitter och vän-

tar på vad Färöarna gör. Man ska jobba på och ha en beredskap.  

Minister Nina Fellman, replik 

Det finns en beredskap. Om det skulle bli aktuellt så återkommer vi nog 

till frågan. Grönland har heller inte aviserat att de kommer att gå 

samma väg som Färöarna, mycket av samma orsak som Åland. 

Jag vill också svara på tullkodexen. Det är sant att det inte finns nå-

gon lösning. När det gäller den frågan så är det nog lite som Kung Sisy-

fos; detta är ett klippblock som man rullar upp för berget och så ramlar 

det ner igen, så det får vi fortsätta att jobba med.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Vi kanske har diskuterat tanken om fullvärdigt medlemskap i Nordiska 

rådet tillräckligt. 

När det gäller tullcodexen vill jag i varje fall att landskapet fortsätt-

ningsvis följer med och försöker jobba för en lösning så att man kan 

hantera varor mellan Sverige och Åland som man hanterar varor mellan 

Sverige och i Finland. Man bör skapa ett kontaktnät via Åland och Fin-

land. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, talman! Jag vill ge ledamoten mitt fulla stöd när det gäller frågan 

om ett fullvärdigt medlemskap i Nordiska rådet. För att kunna ta ställ-

ning till detta så behöver lagtinget få en utredning och ett underlag för 

att kunna bedöma om det är försvarbart med de kostnader som natur-

ligtvis följer med ett fullt medlemskap. På basen av de uppgifter vi erhöll 

under den tidigare mandatperioden, för ungefär ett år sedan, från 

Ålands delegation i Nordiska rådet så var det inte sådana summor som 

på något vis skulle ha skrämt oss som parlamentariker. I likhet med le-

damoten tycker jag att vi från landskapsregeringen ska förvänta oss en 

ordentlig analys. Jag ser inte ett medlemskap i de olika styrelserna inom 
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ramen för det nordiska samarbetet som ett problem. Inte behöver vi 

sitta med i allting även om vi har ett fullvärdigt medlemskap. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Jag får tacka för det stödet. Det är exakt så som vi från Ålands Framtid 

också har tänkt. Inte behöver man sitta med i allt för att man har ett 

fullvärdigt medlemskap. Jag tycker att landskapsregeringen kunde 

komma till lagtinget med en utredning över vad ett fullvärdigt medlem-

skap innebär, så att vi vet.  

Nu har vi den här skriften, men vi vet överhuvudtaget inte hur man 

har gjort de här beräkningarna, vilka kostnaderna är och framförallt 

vilka möjligheter det ger. Det är det som är det viktiga. 

Ltl Harry Jansson, replik 

I Nordiska rådet finns det etablerat bland parlamentarikerna att man 

möts på de självstyrande områdena emellanåt. Jag tycker att det skulle 

vara bra om våra representanter; ltl Staffans och ltl Lundberg, hela tiden 

skulle följa med det här arbetet på parlamentarisk nivå. När man har 

tillräckligt med underlag så tycker jag att Ålands delegation i Nordiska 

rådet skulle ha ett öppet hörande och därmed en öppen diskussion om 

vad ett fullvärdigt medlemskap skulle innebära. Som ledamoten vet så 

står vi inför en utvidgad autonomi och det skulle vara märkligt om inte 

det nordiska arbetet och vår medverkan där också avspeglar sig i den 

parallella processen. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Ltl Harry Jansson och jag har samma åsikter. Jag har ingenting att 

kommentera. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Ltl Eklund har genom åren ur talarstolen många gånger ta-

git upp behovet av att reglerna inom tullunionen formas så att skatte-

gränshanteringen blir så avbyråkratiserad som möjlig och så har också 

jag gjort. Det är väl att den frågan bevakas hela tiden. 

Jag tar till mig det som ltl Eklund sade här. Jag kommer att säker-

ställa mig om att landskapsregeringen framöver gör det som kan göras 

för att göra det så enkelt som möjligt. 

Det står i meddelandet om externpolitiken att landskapsregeringen 

avser att stärka närvaron vid ministerrådsmötena gällande finans, spe-

ciell med betoning på att förenkla skattegränshanteringen. Det kan vara 

en signal på det som vi här pratar om. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Jag vet finansministern och jag har delat den här åsik-

ten tidigare. Jag hoppas att han följer upp det här och bevakar de här in-

tressena. Som jag sade i mitt anförande så är det fortfarande ett problem 

för småföretagarna. Stora företag har inga problem, ja, det är klart att de 

har anställt folk för det. Men för en liten företagare som sysslar med 
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handel över gränserna mellan Sverige och Åland så skapar det ett mer-

arbete till en viss kostnad och det är tungt för en egen företagare. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Så är det förstås. Det är mera komplicerat med handel över 

gränserna när man gör affärer bara sporadiskt och tillfälligt. Stora före-

tag har lätt för att anamma system inom sin koncern där dessa saker blir 

en rutin.  

Många landskapsregeringar har jobbat mycket med frågan om tullko-

dexen. Det var inte så från början att det bara var helt klart att allting 

skulle bli helt bekymmerfritt. Det fanns en risk att det kunde ha blivit 

betydligt sämre än vad utfallet till slut blev. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Fru talman! Så är det säkert. Det gäller att i framtiden göra så bra som 

möjligt av möjligheterna som har skapats, att man klarlägger de sista 

gränsproblemen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ingrid Johansson 

Talman! EU har utvecklats till att också bli ett hållbarhetsprojekt. Fokus på 

cirkulär ekonomi är ett bevis för det, det gedigna socialfondsarbetet ett annat. 

Den största hållbarhetsåtgärden av dem alla har vi kanske tagit för givet, jag 

pratar om fred. Många har försvarat EU genom att säga att vi har lyckats med 

det viktigaste uppdraget av dem alla, att behålla freden. Men vart är vi på väg 

idag?  

Förra veckan attackerades inte bara Bryssel och Lahore utan också öppna 

gränser, fri handel och demokrati. Det är dags för varje nation, varje region 

och varje autonomi att sätta ned foten. Det får vara ett slut nu!  

Journalisten Magda Gad skrev så här på Facebook i förra veckan: ”Det vi 

behöver tänka på nu är historien – och att lära av den. När första världs-

kriget bröt ut satt man fast i orubbliga bilder av världen och valde steg som 

ledde till fullskaligt krig istället för att välja vägar som kunde undvikit den 

värsta tänkbara katastrofen.” 

Det är nu det är dags att säga nej till populisternas enkla lösningar. En ut-

gång från EU kommer inte att rädda vår ekonomi. Att stoppa flyktingar 

kommer inte att göra att kvinnor kan vara trygga. Medborgargarden och hat-

retorik hjälper inte polis och andra samhällsfunktioner, tvärtom skapar det 

flödande hatet nya konflikter.  

Vi måste våga se på dagens Åland och dagens Europa med den kunskap 

som vi har.  Ifrågasättandet av 30- och 40-talets européer känns inte lika en-

kelt längre. "Hur kunde ni låta förintelsen ske?" har jag frågat min mormor. 

Idag låter jag själv människor dö innanför taggtrådsstängsel samtidigt som 

jag åtnjuter en orubbad välfärd och ett orubbat överflöd.  

 Utan fri handel, öppna gränser, gemensamma europeiska strategier och 

framförallt fred kan vi glömma allt det goda som nämns i det utrikespolitiska 

meddelandet. Utan fred får vi ingen utveckling utan stagnation, fattigdom 

och orättvisor. Jag hoppas därmed att Åland ger ett tydligt och unisont stöd 

för öppenhet, frihet och jämlikhet.  
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Talman! Jag vill också ta tillfället i akt att lyfta fram det högaktuella ämnet 

cirkulär ekonomi som en del av det hållbarhetsarbete som försiggår.  

Jag vill börja med att presentera min något kontroversiella utgångspunkt; 

det finns inget avfall, det inte finns bara resurser.  

Kommissionen uppger att år 2013 uppgick den totala produktionen av av-

fall till 2,5 miljarder ton, varav 1,6 miljarder ton inte utnyttjades genom för-

beredelse för återanvändning eller materialåtervinning och var därför förlorat 

för den europeiska ekonomin. Vi sätter alltså miljarder ton material bokstav-

ligen rätt ner i soptunnan.  

Vi behöver ställa om och sluta hantera material som avfall och börja nyttja 

uttjänta produkter. Möjligheterna är oändliga och skapar många positiva 

kringeffekter. Mises mottagning av idrottsutrustning som vidareförmedlas till 

Ålands Idrott och sedan lånas ut gratis är ett exempel på hur delningseko-

nomi och avfallsminimering kan fungera i praktiken. Bieffekten är att fler har 

råd och möjlighet att prova på fler idrotter. Emmaus verksamhet, liksom in-

samlingar och second hand handel bidrar att vi håller oss högt upp på avfalls-

trappan. Det är hållbar shopping.  

Omställningen till cirkulär ekonomi är inte helt enkel. Näringslivet behö-

ver ställa om och många behöver förändra i sina processer och strukturer. Vi-

dare kräver en övergång att flertalet politikområden behöver reformeras. Cir-

kulär ekonomi är gränsöverskridande och berör näringspolitik, socialpolitik, 

miljöpolitik och många fler områden. Framförallt behöver vi reformera av-

fallspolitiken och när det gäller avfallspolitiken vill jag lyfta fram några cen-

trala punkter:  

– Vi behöver tänka på att Åland är ett litet samhälle och samordna kom-

munalt avfall, företagsavfall och avfall med producentansvar. Vi ska dra nytta 

av vår litenhet. 

– Vi ska dra nytta av att vi på Åland redan har en hög sorteringsgrad för att 

nå också en hög materialåtervinningsgrad. 

– Vi behöver integrera tredje sektorn och socialpolitiken i avfallshante-

ringen.  

Talman! Den sista punkten, om att integrera den sociala hållbarheten i av-

fallspolitiken, vill jag slutligen resonera ytterligare kring. Det är tätt kopplat 

till socialfondsarbetet.  

Inom EU räknar man med att en övergång till cirkulär ekonomi skulle 

skapa 170 000 direkta arbetsplatser. Det är ganska många! Dessa arbeten är 

ofta enklare arbeten och redan idag sysselsätter framförallt Emmaus många 

som annars inte hittar sin plats på arbetsmarknaden.  

Den cirkulära ekonomin innebär en enorm möjlighet att fylla ett tomrum 

på en digitaliserad och automatiserad arbetsmarknad. Många arbeten kan gi-

vetvis utföras genom ordinärt arbetsavtal men sociala företag, föreningar och 

andra som är beroende av personer med sysselsättningsstöd är beroende av 

kontinuerlig bemanning. 

Jag önskar därför att vi i samband med genomgången av sociallagarna ser 

över om vi på Åland kan införa subjektiv rätt till sysselsättning. Det skulle 

vara ett strategiskt sätt att få flera människor i arbetet och kunna arbeta ef-

fektivt med den cirkulära ekonomin. Tack, talman. 



  

122 

Ltl John Holmberg 

Herr talman! Kära lagtingsledamöter, jag tänker beröra frågan om att bryta 

det sociala arvet och investera i barnens framtid som finns på 25. Det är hög-

aktuellt även hos oss, speciellt med tanke på den senaste rapporten ”Hälsa i 

skolan”. 

Många av våra barn och ungdomar mår väldigt dåligt, såväl psykiskt som 

fysiskt. Orsakerna är flera och följderna många gånger tråkiga. 

I yrkesgymnasiet finns klasser där upp till 40 procent av eleverna kan ha 

problem som påverkar såväl undervisning som lärandet. 

Fördelningen elever i träningsundervisning, specialundervisning och van-

lig klass har förändrats rejält. Många elever skulle idag må bättre av en annan 

inlärningstakt och inriktning på undervisningen. 

Bristen på psykologer för barn och ungdomar är en utmaning, men samti-

digt är det inte där som problemen börjar. Problemet med ej hanterbara ele-

ver, dvs. elever som inte är möjliga att ha i skolan, är svårlöst och påvisar 

även det breda spann av problem som skolan idag står inför. 

Att samordna resurserna och stärka samarbetet är ett bra och stort steg på 

vägen. Här finns det stora vinster att göra, både på det individuella och pro-

fessionella planet. 

Mycket i de ungas livsstil styrs av socioekonomiska orsaker; rökning, kost-

vanor, fritidsvanor och läxhjälp är många gånger direkt relaterade till den so-

cioekonomiska miljön. Här fyller skolan och dess omgivning en allt viktigare 

roll för att alla åländska unga ska få den livsförberedande start de är värda. 

För att bygga en ekonomisk hållbar stark struktur som innefattar alla barn 

och ungdomar bör detta starta i skolan. Jag tänker inte tala om storleken på 

utkomststöd, barnbidrag etc. Jag fokuserar på möjligheterna till långvariga 

förändringar som även samhällsekonomiskt är kostnadseffektiva. Här kan 

Åland göra mycket ännu. Det är viktigt att bygga länken barn-vuxna-äldre i 

ett rostfritt material.  

I dagens situation har vi många barn och unga som inte får tillräckligt fy-

sisk aktivitet för att knopp och kropp ska må bra kropp. Detta påverkar dem 

direkt och det skapar definitivt stora konsekvenser längre fram i livet vilket vi 

märker bl.a. med högre sjukskrivningstal. Attityderna till att sköta om sin 

kropp är goda men alla måste med på tåget och det ska börja i skolan. Får vi 

in rätt attityd i skolåldern skapar vi inte bara goda förutsättningar till bättre 

inlärning, god fysisk och psykisk hälsa, vi ger även våra ungar en bra start in i 

vuxenlivet och förhoppningsvis leder det också fram till färre sjukskrivnings-

dagar och en friskare ålderdom. 

Vi pratar alltså samhällsekonomiska vinster som även planar ut i socioe-

konomiska effekter. 

Något som jag verkligen saknar i den externpolitiska skriften är idrotten 

och motionen. Ordet kultur hittar jag på flera ställen och i många samman-

hang, men idrotten lyser nästan helt med sin frånvaro. Enligt mig har idrot-

ten en så stor betydelse i samhället såväl för den psykiska och fysiska folkhäl-

san, inlärningen, integrationen, sociala samspelet människor emellan, som 

fritidsaktivitet och även ekonomiskt som en näringsgren, att den måste bli 

mer framträdande. 

Idrotten och rörelsen har enorm betydelse och är bl.a. nyckeln till minskad 

sjukfrånvaro och friskare ålderdom. Flera av våra nordiska vänner är mycket 

framgångsrika när det gäller att ta vara på de möjligheter som idrott och rö-
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relse ger samhället. Danmark är ett av flera föredömen internationellt. Ur ett 

rent samhällsekonomiskt perspektiv hoppas jag att vi drar större nytta av 

världens största folkrörelse, idrotten. Idrotten hjälper alla att prestera mera. 

Den skapar hälsa, målmedvetenhet, gemenskap och mycket mer. Idrotten lär 

oss att kämpa, att vinna med värdighet och komma igen efter en förlust. Id-

rott kan även handla om att må bra ensam eller i grupp via motion. Det här 

borde vara en icke fråga, men ändå hamnar idrotten, motionen i en kraftig 

obalans, jämfört med kulturen i alla sammanhang, oberoende om det handlar 

om kommunpolitik eller som i detta fall, externpolitik. Vi måste bredda tan-

kesättet vad idrott handlar om. Det är inte endast publika fotbollsmatcher. 

Det är i allra högsta grad folkhälsa i form av motion och aktiviteter. Det är en-

ligt mig den viktigaste nyckeln till att bryta många av de negativa mönster 

som idag blir tydligare och tydligare i vårt samhälle. Tack. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Det finns lösningar för att få fler att känna sig hemma i sko-

lan. Jag är mycket glad att höra att ltl John Holmberg också sluter upp 

bakom oss som vill ha en rejäl ändring av skollagstiftningen. 

I handlingsprogrammet, som vi just har debatterat, fanns inte in-

tresse för den här förändringen. I handlingsprogrammet finns endast 

några rader om att läroplanen ska justeras under den här mandatperi-

oden. Landskapsregeringens ambition är alltså inte att skapa en skola i 

den riktning som John Holmberg nu presenterade. Jag hoppas verkligen 

att ltl John Holmberg nu inte talar för döva öron, utan att vi i omställ-

ningsbudgeten kommer att få ett rejält stycke där vi får se en förändrad 

skolform. Det skulle behövas. Det skulle verkligen sätta Åland på kartan. 

Det skull göra oss intressanta för inflyttning, det skulle sätta fart på vår 

ekonomi och det egentligen nyckeln till allt. 

Talmannen 

Talmannen vill som ett påpekande till alla i salen påminna om att vi diskuterar det ex-

ternpolitiska programmet och i det finns väldigt lite skrivet om hälsa, motion och skola.   

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, fru talman! Jag ville beröra den socioekonomiska ekonomin och 

det finns ju med. 

Ett kort svar till ltl Britt Lundberg. I regeringsprogrammet finns tyd-

ligt att rörelse och motorik ska komma in mera i skolan. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Rörelsemotoriken i den nya skolformen skulle vara nyckeln 

för den här framgången att faktiskt göra Åland mera externpolitiskt in-

tressant. Jag tycker att det faktiskt skulle vara viktigt. 

I regeringsprogrammet finns inte med något om att lägga in och ta 

något nytt inom den nuvarande formen. Jag tror att vi måste ta ett steg 

till om vi ska lyckas få Åland externpolitiskt intressant. Det är skolfor-

men som är problemet för att så många barn idag inte passar in, bara de 

som lyder och anpassar sig passar in. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Tack ltl John Holmberg. Allt fler unga mår dåligt idag. 

Man behöver göra någonting. Vem som sedan tar steget och börjar titta 

på vad som orsakar våra ungas mående idag, är en viktig sak. 

Ltl John Holmberg nämnde de socioekonomiska orsakerna. Jag vill 

också lyfta fram vårt stressade samhälle som vi lever i idag. I skolan har 

vi också ett prestationssamhälle, man ska verkligen prestera. Dagens 

ungdomar blir betydligt snabbare utslagna ur vårt skolsystem på grund 

av detta. Vi behöver se på hur vi kan göra för att få unga att stanna kvar 

längre i vårt skolsystem och inte bli utslagna. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Jag noterade skrivningen under rubriken 3.2.14 där 

man pratar om att stärka samarbetet mellan olika myndigheter då barn 

och unga har psykiska eller fysiska problem. Ledamoten lyfte fram 

Danmarks exempel och det var värdefullt att höra. Jag håller helt med ltl 

Holmberg att alltför sällan lyfts den fysiska delen i diskussionen. Den fy-

siska delen har en koppling också till den psykiska delen, vilket också 

ledamoten lyfte fram. Det var jätteviktigt.  

Jag ser oroväckande på den trend vi har fått i den senaste folkhälso-

rapporten. Övervikten för elever i grundskolan var 16 procent år 2009 

till 20 procent år 2013. Frågan är hur det ser ut idag? Det är ändå en ök-

ning på 25 procent som är ganska alarmerande. Det är ett viktigt ämne 

som ledamoten lyfte fram, tack för det. Vi ska försöka jobba med det. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, fru talman! Tack ltl Holmberg för ett intressant anförande. Jag re-

agerade mest på att idrott och kultur har en viss obalans, men det är säl-

lan till idrottens nackdel måste jag säga. Det är bara titta på vilka medel 

de olika områdena får. Se på PAF-medel och annat! Det går ofta mycket 

mer pengar till idrotten än till kulturen. 

Vad gäller att idrotten löser de socioekonomiska problemen som finns 

i samhället så är jag lite tveksam till det. Vi ska komma ihåg att mycket 

av idrotten, speciellt lagsporter, kan ta fram skillnader hos ungdomar 

när det gäller utrustning om föräldrarna inte har råd. Idrott kan vara 

väldigt bra, men det finns också ungdomar som slås ned ännu mera på 

grund av så kallade lagkamrater som inte är speciellt kamratliga. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, fru talman! Tack ltl Igge Holmberg. För att inte glida ut från äm-

net alltför mycket så tror jag att vi tar den diskussionen vid ett annat till-

fälle.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 



  

  125 

Ltl Brage Eklund, replik 

Jag tackar ltl Holmberg för att han lyfte idrott och motion inom skolan. 

Man kan faktiskt konstatera att det finns ingenting i det här meddelan-

det skrivet om idrotten. Eftersom ltl Holmberg representerar ett rege-

ringsparti så är min förväntan stor att man lyfter de här frågorna och 

kommer med förslag till förändringar. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, fru talman! Tack ltl Eklund. Det känns tryggt att vi har en bra ut-

bildnings- och idrottsminister och det känns bra att vi har en bra soci-

alminister. Jag är säker på att det här kommer att bli mycket bättre i 

framtiden. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Annette Holmberg-Jansson 

Tack, fru talman! Idag när vi fortsätter vår behandling av landskapsregering-

ens externpolitik finns det några saker som jag vill lyfta fram som jag reagerat 

på. 

Varför nämns inte BSPC? Baltic Sea Parliamentary Conference är en av de 

övriga externa samarbetsforum som landskapsregeringen har. Är det en miss, 

är det så det brukar vara eller presenteras detta samarbete på något annat 

sätt? Det skulle jag gärna vilja veta. 

Efter att själv ha haft förmånen att vara medlem i en av BSPCs arbetsgrup-

per under 2015 så anser jag att det är viktigt att även lyfta BSPCs viktiga roll 

runt Östersjön.  

Min erfarenhet av BSPCs arbete är att det är ett unikt forum för Åland att 

synas i och kunna påverka i. Vi som medlem är fullständigt likvärdig jämfört 

med de andra 11 nationella parlamenten, de 11 regionala parlamenten och de 

5 parlamentariska organisationerna som BSPC består av. BSPC är en unik bro 

mellan EU länder och länder som står utanför unionen. Parlamentariker kan 

komma samman för att delta i den politiska dialogen om frågor som intresse-

rar oss som bor just i Östersjöregionen. Det bidrar även till ett ökat informat-

ionsutbyte och nätverksbyggande framförallt mellan parlamentariker från 

samtliga Östersjöländer. 

I mitt arbete i BSPCs arbetsgrupp med arbetsnamn ”Innovation in social 

and health” arbetades det fram en hel del rekommendationer. Vi lyfter bl.a. 

fram vikten av att utvidga och fördjupa det gränsöverskridande samarbetet 

inom hälso- och sjukvården i Östersjöområdet på grund av de gemensamma 

utmaningar alla länder står inför när det gäller social- och sjukvård. Det är 

väldigt likande frågor som de nordiska ministrarna antagit i en deklaration 

om välfärdstjänster på social- och hälsoområdet, där de pratar om en sam-

ordning av de sociala trygghetssystemen. 

Vi förde även fram gränsöverskridande hälso- och sjukvårdsinitiativ som 

ska lyftas fram samt att vi hela tiden ska förbättra det gränslösa samarbetet 

och öka samarbetet inom specialisering inom sjukvården. När det kommer 

till behandlingen av sällsynta sjukdomar ska man på ett kostnadseffektivt sätt 

kunna använda sig av medicinsk apparatur och kunskap. Det nämns också att 

det också är viktigt att bredda omfattning av Bo Könbergs rapport till att gälla 

hela Östersjöområdet för att få en jämförbar översikt över hälsovården runt 
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Östersjön. Samma diskussioner förs när det gäller samma Könbergs rapport i 

Nordiska rådet. 

Talman! När det gäller Nordiska rådets arbete anser jag att det finns 

mycket matnyttigt från arbetsgrupper som denna att ta del av i vårt samhälle. 

Resolutionen som tas av den ständiga kommittén på det årliga mötet, där alla 

delegater samlas, sänds till sedan till alla regeringar i Östersjöregionen, CBSS 

Council of the Baltic Sea States och EU. Jag anser att BSPC är ett forum som 

är för bra för att ”glömmas” bort i en rapport om landskapsregeringens ex-

ternpolitik. 

Fru talman! I debatten förra veckan diskuterades det om en del om medie-

politik och upphovsrätt. Jag känner ett visst hopp, om än litet, att vissa lös-

ningar är på gång inom detta område. Det är många som lyfter att de vill ha 

tillgång till svenska TV-program via SVT Play, TV 4 Play, digitalkort och att 

de vill kunna se svenska program när du reser till andra länder. Jag anser 

dock inte att det är det största och värsta problemet utan det är att vårt land 

Finland endast verkar ha ett enda språk; finska. Det är så oerhört irriterande 

när jag lagligt vill köpa filmer till min IPAD, så att min fyraårige son ska 

kunna se på, då stöter jag direkt på problem. Jag gillar visserligen att man ska 

lära sig nya språk, absolut. Men det är lite väl att tro att en fyraåring ska 

kunna förstå finska. Det som jag stör mig mest på är att jag som finne inte ska 

kunna köpa en film lagligt så att Pettson, Findus och Bamse ska prata 

svenska. 

I helgen skulle familjen se på en film tillsammans. Vi kopplade upp oss på 

Apple TV för att hyra en ny film att titta på. Av alla filmer vi valde som pas-

sade alla åldrar i familjen hade samtliga filmer två språk finska och engelska. 

Min undran är den om man kan ha två språk att välja på varför kan man då 

inte välja mellan tre språk, svenska? Jag och min man har försökt påtala pro-

blemet med Apple men de hävdar att upphovsrättsligt inte går att få Bamse 

och Pettson att tala svenska om man bor i Finland. Varför? Hur är det möj-

ligt? Vi är ju ett tvåspråkigt land eller hur? Hur kan upphovsrätten exkludera 

en minoritet i ett land? 

Jag anser att det är av ytterst stor vikt att landskapsregeringen fortsätter 

sitt arbete i nära samarbete med de åländska representanterna som finns på 

plats i Bryssel samt kontinuerligt jobba åt samma mål; att göra det enkelt för 

oss som bor på Åland att kunna ta del av allt material som finns på nätet idag 

på vårt modersmål. Något annat kan vi aldrig någonsin gå med på. Tack. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, talman! Tack för ett intressant inlägg bästa ltl Holmberg-Jansson. 

Jag kan informera om att lag- och kulturutskottet hade igår informat-

ionsärenden från EU. Vi fick ifrån landskapsregeringen, i synnerhet från 

minister Mika Nordberg, mycket välgrundad information om det arbete 

som pågår inom EU för att rätta till alla de upphovsrättsliga brister som 

vi upplever idag, vilket ledamoten mycket väl beskrev. Det var ett sådant 

hörande som jag tror att alla kunde ha förtjänat att få ta del av. Ibland 

innehåller även EU-flödet guldkorn. Det är en fråga som vi ska åter-

komma till i andra sammanhang. 

När det gäller språket så tillhör vi fel land för kommer aldrig att lyck-

as rubba på vissa saker, men vi måste göra vårt bästa. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Nina Fellman, replik 

När det gäller BSPC så får jag med skammens rodnad på mina kinder 

konstatera att det har blivit bortglömt. Jag vet egentligen inte hur det 

har gått till, men vi ska naturligtvis rätta till det såväl det är möjligt. 

Tack för påpekandet! 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Tony Wikström 

Fru talman! Vi lever i en föränderlig värld. Sedan dokumentet landskapsrege-

ringens externpolitik landade på våra bord har mycket hänt. 

EU-ländernas ledare har kommit överens om att skicka de man kallar irre-

guljära flyktingar från Grekland till Turkiet. FN, Amnesty och humanister i 

hela världen protesterar och varnar för att detta inte rimmar särskilt väl med 

deklarationerna om mänskliga rättigheter och rätt till asyl. Själva upplägget, 

att en syrisk flykting får komma in EU från Turkiet för varje irreguljär flyk-

ting som forslats tillbaks känns väldigt, väldigt underlig och lämnar en knut i 

magen.  

Här på Åland kan, ska och vill vi dra vårt strå till stacken. Kommunerna, 

med Mariehamn i spetsen, ska inte vänta uppemot tre år innan man tar emot 

några familjer till. För krisen är här och nu.  

Här tror jag att det nordiska samarbetet också kan spela en nyckelroll. I 

Nordiska rådet ligger nu ett förslag om ett flerårigt samarbete rörande flyk-

tingmottagning och integration och de utmaningar och krav det medför. I 

Oslo nästa månad kommer detta att tas upp, liksom i Danmark i höst. Man 

kommer speciellt att se på kulturen och civilsamhällets roll. Det är oerhört 

glädjande att landskapsregeringen konstaterar att dessa frågor är av hög rele-

vans och att Åland både kan bidra till och lära av samarbetet. 

År 2016 har Finland en ordföranderoll i Nordiska rådet och huvudteman är 

vattnet, naturen och människorna – något som passar som handen i 

handsken för Åland tycker jag! 

Tyvärr får arbetet i Nordiska rådet inte alltid den synlighet som det förtjä-

nar. Ålands Framtids Anders Eriksson har gjort mycket gott för Norden men 

det har inte alltid synts och uppskattats på hemmaplan. Så här gäller att även 

jobba på att kommunicera ut vad som är på gång och vad vi arbetar för. 

I detta nu har det av medlem i Nordiska rådet rests frågor kring jordför-

värvsrätten på Åland och hur det harmoniserar med tanken på färre gräns-

hinder och människors möjlighet att köpa fastighet och mark och kunna bo-

sätta sig var som helst i norden. Då är det förstås bra att vi delegater på plats 

kan berätta om hur vi ser på frågan.  

På längre sikt kanske även den gamla tanken om en Nordisk förbundsstat 

tas upp på allvar igen. En sådan utveckling kanske skulle innebära nya möj-

ligheter för Åland i framtiden, och säkra både språket, välfärden och vår 

särstatus.  

En viktig aspekt i arbetet i Nordiska rådet är också att Åland har yttrande-

rätt på samma villkor som de större länderna. Att vi inte har rösträtt spelar 

oftast ingen roll eftersom man eftersträvar konsensusbeslut.  
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Men tillbaka till externpolitiken. Vi lever som sagt i en föränderlig värld. 

Och även om vi tack vare Keplerteleskopet numera vet att det finns ungefär 

40 miljarder andra jordliknande planeter bara i vår galax, vintergatan så har 

vi bara denna planet. 

I flera år nu har man varnat för att olika gränser överskridits och kanske 

klimatmålen inte kan nås, även om viljan är god och tekniken går framåt. Jag 

undrar om inte denna insikt och osäkerhet ligger bakom en del av den psy-

kiska ohälsan vi ser idag. I rapporten hälsa i skolan som kom nyligen så vi-

sade sig att var tredje tjej i yrkesgymnasiet har medel- eller svår ångest och 

att mer än dubbelt så många yrkeselever mår dåligt jämfört med hur det ser 

ut i Finland. Det här är något jag tog upp i höstas också och hoppades då att 

siffrorna skulle bli bättre. Så blev det inte. Det här måste vi göra något åt och 

det är bråttom. Tack. 

Ltl Britt Lundberg 

Tack, fru talman! Jag kan bara inte låta bli att börja med detta som var utan-

för ärendet i den tidigare diskussionen. Jag ska bara säga en enda mening. 

Varför sätts idrott och kultur mot varandra? Det leder inte framåt. Kan vi inte 

sluta med det, snälla?  

Arbete i det Nordiska rådet är viktigt och det blir vad vi gör det till. Vi väl-

jer om vi ska följa eller om vi vill driva. 

Sedan den 4 november 2015 är jag ordförande för den åländska delegat-

ionen i Nordiska rådet. Vice ordförande, Mikael Staffas har vid senaste ple-

num presenterat det dokument som vi nu har under behandling. 

Av den här redogörelsen så har vi bara varit med under en månad. Vi har 

fått en väldigt god start i vårt åländska, nordiska team.  

Inledningsvis jobbar vi främst med att skaffa oss positioner för att på bästa 

sätt kunna dra nytta och använda dem i det nordiska samarbetet. 

Hittills har både ltl Straffas och jag plats i gränshindergruppen. Förutom 

våra utskott har jag fått förtroende att vara ordförande för mittengruppens 

valkommitté, vilket förstås ger ett starkt inflytande hur mittengruppens sty-

relse kommer att se ut under kommande period. 

Tidpunkten för vårt eget lagtingsval och de nordiska förtroendeuppdragen 

medför att det första året för våra nordiska medlemmar inte matchar. När jag 

och ltl Straffas blev utsedda till Nordiska rådet så var alla positioner nyligen 

tillsatta, de tillsattes i oktober. För vår del blev det att ärva de positioner som 

blivit lediga. Det här är ändå inte ett nödvändigt argument för att flytta valet 

för vår del, eftersom det under det nordiska året alltid är något land eller reg-

ion som har val. Vi får helt enkelt vara på alerten och hålla oss framme när 

positioner blir lediga om det är någon position som vi föredrar framom de vi 

har. 

Jag tror just nu, och jag vågar också tala för ltl Staffas, att vi är nöjda med 

de utskott som vi har blivit tilldelade. Mikael Staffas är ledamot i välfärdsut-

skottet och jag är med i utskottet för kunskap och kultur. 

I nästa vecka sammanträder den åländska delegationen för att förbereda 

minisessionen som hålls i medlet av april. Målet för den åländska delegation-

ens möte är att samordna det som görs i regeringen och det som vi ska göra. 

På det sättet har vi en linje för hur vi ska förhålla oss i olika frågor. 

När det kommer till det självständiga medlemskapet i Nordiska rådet så 

har den åländska delegationen sagt i det här dokumentet så här: ”Delegation-
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en anser i sammanhanget att det kan vara politiskt intressant att överväga 

ett självständigt medlemskap för Åland i Nordiska rådet för att på ett tydli-

gare sätt kunna agera i det nordiska samarbetet. Ett självständigt medlem-

skap för Åland i Nordiska rådet är inte i juridiskt hänseende enbart en 

fråga för Nordiska rådet utan framförallt en fråga för de berörda staterna. 

Landskapsregeringen kunde då tidpunkten är den rätta efter att ha hört 

självstyrelsepolitiska nämnden i frågan belysa frågeställningen i ett med-

delande till lagtinget innan beslut fattas om huruvida landskapsregeringen 

ska initiera förhandlingar enligt 58 § 1 mom. självstyrelselagen.”  

Det här meddelandet väntar vi tålmodigt på. I det här fallet tycker vi, ge-

mensamt både regeringen och delegationen, att vi inte bara ska nöja oss med 

att följa, utan vi måste faktiskt nu ta fram konsekvenserna för Ålands del, vad 

som gäller. Vi hoppas att ett sådant meddelande kommer snart till Ålands 

lagting så att vi kan konstatera, ta ett ställningstagande och driva den här frå-

gan vidare så att vi faktiskt får frågan att gå framåt. 

Sedan några ord om externpolitiken. Vi kan konstatera att mycket av vår 

vardag styrs från EU. Majoriteten, nästan all lagstiftning, som vi hittills har 

fått under den här mandatperioden från landskapsregeringen är styrd ifrån 

EU. 

Vi vet inte, och det framkommer inte heller tydligt i meddelandet, hur 

många direkta kontakter landskapsregeringen har och hur mycket kommuni-

kation landskapsregeringen har med kommissionen före dessa lagstiftningar 

kommer ikraft. Det vore intressant att höra. 

Från kommissionens sida välkomnas täta kontakter. Varannan vecka vore 

inte orimligt enligt kabinettschefer vid kommissionen. Kommissionen är in-

tresserad av att höra hur det fungerar runtom i Europa. Kommission är inte 

intresserad av att fatta dåliga beslut, men då fordras att man har täta kontak-

ter. Det finns 28 kommissionärer, de är egentligen huvudaktörerna och kolle-

gor till våra ministrar. Jag hoppas verkligen att det ska ske en utveckling på 

den här fronten.  

Det är kanske den viktigaste grunden för bl.a. B7-samarbetet. Jag tycker 

att det är otroligt synd att det har tagit en annan inriktning än tidigare. Den 

här typen av samarbeten, där man representerar olika länder, olika regioner, 

så där öppnas EU:s dörrar. Jag tror att det är en av de få gånger som Åland 

som ordförande för B7 har suttit på tremanhand med kommissionär i 1 1/2 

timme och diskuterat Östersjöfrågor. Det samarbetet borde man absolut inte 

lägga åt sidan och nöja sig med att det bara ska vara ett kulturellt samarbete. 

Det är politikerna som måste jobba med det här och inte konstatera att det 

blir för jobbigt för tjänstemännen. Politikerna måste ta det politiska arbetet. 

Sedan när det kommer till upphovsrättsfrågorna, som jag inte riktigt hit-

tade någon koppling till här men diskussionen har tillåtits, så hoppas jag att 

ett möte mellan de ansvariga ministrarna i Sverige och de ansvariga mi-

nistrarna i Finland skulle initieras från åländsk sida. Man skulle ha en för-

handling där man skulle be Finland att avstå från Åland till den här delen, 

och Sverige skulle inkludera Åland till den här delen. Sverige skulle förhandla 

för Sverige plus 29 000 invånare. På det sättet skulle den här frågan på ett 

enkelt sätt få en lösning och då skulle också Bamse kunna prata svenska.  

När det gäller BSPC så svaret på frågan, som inte minister Fellman behö-

ver skämmas över, är att den enkla orsaken är väl att BSPC inte finns med i 

det här dokumentet eftersom regeringen har valt att inte engagera sig i BSPC. 
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Här beskriver man regeringens arbete och att BSPC är ett parlamentariskt 

arbete. Jag tycker för den sakens skull att BSPCs arbete också på något sätt 

borde komma till diskussion här. Antingen borde man kunna samarbeta över 

dessa gränser mellan lagtinget och landskapsregeringen och se det som land-

skapets externpolitik, eller annars borde BSPC delegationen på samma sätt 

om den åländska delegationen i Nordiska rådet lämna ett eget meddelande 

som skulle bifogas till det här. BSPC skulle definitivt vara värd att också vara 

med i debatten. Tack, fru talman. 

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, talman! Precis som ltl Lundberg sade så fick jag också förklarat för 

mig varför inte BSPC nämns. Jag håller också med att någonstans bör 

BSPC nämnas. Tidigare har det förts fram att just när man diskuterar 

den externa politiken så ska BSPC på något sätt kunna lyftas in. Det är 

ett viktigt arbete som behöver belysas, man behöver berätta om att det 

arbetet finns och att det görs. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jörgen Pettersson 

Talman! Det är såklart synnerligen lämpligt att just idag diskutera åländsk 

externpolitik. För 160 år sedan undertecknades den Parisfred som satte 

punkt för Krimkriget och gjorde Åland demilitariserat. Därför är flaggorna 

idag i topp i vårt landskap och därför diskuteras fred och samhälle idag i 

Kastelholm. Det är på många sätt unikt. 160 år av fred är fantastiskt på precis 

alla sätt, särskilt som två världskrig passerat, krossat samhällen och sedan 

blivit starten på något nytt. 

Parisfreden innehöll många andra beslut; till exempel demilitariserades 

även Svarta havet som en följd av Rysslands aggressioner som då utgick ifrån 

Krimhalvön. Den åtgärden blev inte så långvarig, bara 14 år efter Parisfreden 

förklarade Ryssland att demilitariseringen av Svarta havet inte längre gällde. 

Svårare än så behöver det inte vara att förändra en verklighet och det kan 

vara bra att minnas. 

Idag lever vi i skuggan av Krimkriget och de två världskrigen. Vi har i 

Europa skapat en union som jobbar för fred och frihet och som gör oss på 

Åland en del i en helhet som på det stora hela varit bra men just nu utmanas 

av mörka krafter och krigiska grannar.  

I meddelandet om externpolitiken beskriver landskapsregeringen dessa 

utmaningar som ”större än någonsin”. Det är lätt att hålla med och det är 

många som delar denna oro. Så sent som i januari var dessa frågor uppe när 

den ständiga kommittén för den parlamentariska Östersjökonferensen 

(BSPC) möttes i Bryssel. Jag var där i egenskap av åländsk BSPC-ordförande 

och kunde med egna öron höra våra grannparlament dela med sig av sin oro 

kring den egna säkerheten. Sedan dess har inget egentligen blivit bättre, sna-

rare tvärtom. Rysslands ockupation av delar av Ukraina är ständigt pågående 

och den ryska tondövheten gentemot omvärldens signaler är total. I Syrien 

och Libyen pågår fullskaliga inbördeskrig som tvingar människor att fly för 

sina liv. Denna flyktingström sätter hård press på andra länder och ger 

bränsle till de människor som sköter sig själva och struntar i andra. I Europa 
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har vi under den senaste tiden sett hel- och halvfascistiska organisationer 

vinna mark på bekostnad av de som förespråkar tolerans och öppenhet. 

Vi har haft fred i över 160 år i Norden och det förpliktigar. Vi har faktiskt 

lyckats med det som andra inte lyckats med. Vi har löst konflikter på andra 

sätt än genom att beskjuta varandra i syfte att gripa makt. Därför är det oer-

hört viktigt att Åland och det övriga Norden deltar i arbetet med att återupp-

rätta förtroendet mellan stridande parter. Det är inte enkelt. Förtroendet för 

till exempel Ryssland är på historiskt låga nivåer och parallellerna mellan 

Krimkriget på 1800-talet och Ukrainakrisen idag är både slående och hot-

fulla. Särskilt våra baltiska grannländer är nervösa över den propagandaflod 

som väller över dem från den ryska sidan gränsen. Det finns många skäl till 

denna oro. I till exempel Lettland har mängden infödda letter sjunkit från 

drygt 70 till 50 procent under de senaste decennierna. Mot den bakgrunden 

klingar den så kallade Putindoktrinen illa. Enligt den har Ryssland rätt att 

skydda ryssar, var de än befinner sig. Därför är Krimhalvön idag att betrakta 

som ryskt territorium. 

Allt detta gör oron bland länderna runt Östersjön påtaglig och därför är 

samarbetet inom BSPC viktigt. Vi måste där hjälpas åt att argumentera för 

vikten av oberoende och undersökande journalistik i Ryssland. Vi måste hjäl-

pas åt att skapa utbildningar som lyfter kritiskt tänkande vilket utgör grun-

den för alla demokratier. Vi ska aldrig tröttna på att lyfta fram goda exempel 

kring hela Östersjön och berätta för Ryssland, som också är en del av BSPC, 

att frihet och demokrati i det långa loppet är bättre än motsatsen. 

Talman! Europa befinner sig i en kris som vi antagligen bara sett början av. 

Det är mycket som tyder på att det blir sämre innan det blir bättre. Från 

åländsk sida kan vi kanske inte göra så mycket på den internationella arenan 

men vi ska ta vara på de tillfällen vi har. Vi ska lyfta fram vår demilitarisering 

och neutralisering i precis alla sammanhang vi kan nå och vi ska hjälpa till att 

hitta gemensamma lösningar när det gäller den internationella flyktingskri-

sen. Det är en uppgift som inte får misslyckas. Vi är alla människor och såd-

ana ska hjälpa varandra, oberoende om vi råkar vara födda på Åland, i Balti-

kum, i Syrien eller i Holland. Tack. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, fru talman! Det var mycket prat om Ryssland och deras icke fria 

press. När ltl Jörgen Pettersson var i Bryssel och på BSPC möte, tog man 

då upp diskussionen om den fria pressen i Polen som också är ett BSPC-

land? I Polen har det nuvarande regeringspartiet lagt starka inskränk-

ningar på vem som får göra vad i offentlig television och liknande. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Nej, det berördes inte, av det skälet att det inte var särskilt 

aktuellt i januari, på samma sätt som det är nu.  

Jag skulle med glädje dela med mig det som EU-parlamentsledamot 

Walesa berättade för den grupp av Ålands lagting som besökte Bryssel 

för någon månad sedan. Vi lärde oss väldigt mycket om tillståndet även i 

Polen. Men att redogöra för allt vad han sade tar för länge, men man kan 

säga att det inte var smickrande. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Ingrid Johansson, replik 

Tack, talman! Ltl Pettersson berörde att det är svårt för oss på Åland att 

göra stora saker i den kris som drabbar Europa och det ligger sanningen 

i det. Jag tycker att vi behöver se till att vi verkar på det sätt vi kan.  

Jag vill lyfta särskilt tre saker. Vi behöver vi vara med och ge stöd till 

dem som faktiskt driver demokratisk utveckling, ett aktivt och tydligt 

stöd. Vi behöver bilda opinion här hemma. Och så behöver vi tar emot 

flyktingar och på annat sätt hjälpa till i det humanitära biståndet. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Talman! Tack för de vänliga orden. Jag noterar att punkterna ett, två 

och tre uppfylldes i mitt anförande. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Eriksson 

Talman! Mitt anförande kommer att gå direkt in på detaljer i meddelandet. 

Det har redan från den här talarstolen idag framförts många fina goda tankar. 

Vi har diskuterat världspolitik, globalisering och det är stora frågor som berör 

Europa och den rådande situationen. Jag vågar påstå att vi alla håller med 

om de tidigare anförandena om att även Åland ska försöka göra sin röst hörd 

i det här stora viktiga arbetet.  

Jag anser att det här är ett fint meddelande, det är omfattande och inne-

håller ganska mycket fakta. Jag har plockat ut några punkter som jag tänker 

kommentera kort. 

När det gäller Åland kontra EU, landskapsregeringen har deltagit i fem 

konsultationer med kommissionen, så kallade samrådsförfarande. 

Under rubriken ”Landskapets prioriteringar” nämns en viktig mening, att 

språket i det nordiska umgänget ska vara skandinaviska. Det här kan inte nog 

betonas. Vi från lagtinget som var till riksdagen vet att det finns politiska 

krafter som vill att man ska införa engelska i det nordiska samarbetet, vilket 

jag anser att det är en stor förlust för det nordiska samarbetet. Skrivningen 

om skandinaviska omfattar jag förstås. Det går bra att diskutera på skandina-

viska. Jag har själv i olika egenskaper deltagit i nordiska möten. Det går bra 

att till och med förstå vad danskarna säger. Om man pratar åländska så gör vi 

oss ganska bra förstådda överallt. Om man anstränger sig lite så ska det gå att 

diskutera på skandinaviska i det nordiska umgänget. 

Sedan har jag en kort kommentar till EU 2020 ur ett utbildnings- och kul-

turperspektiv. I meddelandet skriver man att det är smart tillväxt, hållbar 

tillväxt, tillväxt för alla, ekonomisk resurseffektivitet och kunskapsbaserad 

osv. Det här är meningar som jag utgår ifrån att vi alla kan stå bakom. Det 

här är viktiga saker även i det kommande arbetet. 

En detalj som jag ser fram emot är ett direktiv om erkännande av yrkes-

kvalifikationer. Det framkommer här att landskapsregeringen ämnar komma 

med ett ändringsförslag och det är viktigt. Det finns ett direktiv i botten. Det 

innebär en kvalitetssäkring för ålänningarna, dvs. att yrkesutövare inom reg-

lementerade yrken har den kunskap och skicklighet som krävs. Det kan också 

innebära att det behöver göras kompletteringar. Det är ganska normalt, de 

flesta länder har sådana. Det berör speciellt lagstiftningen. Om man har en 

utbildning inom EU så ska en medborgares utbildning vara godkänd inom 



  

  133 

olika länder i EU, och sedan har respektive länder och regioner tilläggskrav. 

Själva grunden är bra, man ska vara kompetent och behörig inom sin utbild-

ning inom unionen.  

Ungdomspolitiskt program, i landskapsregeringens handlingsprogram står 

det om ett ungdomshus. Det här är en fråga som jag brinner för. Jag kan in-

formera att Ålands polismyndighet har infört ett system som heter Barna-

huset, vilket jag har varit mycket i kontakt med i mitt tidigare arbete, åkla-

garväsendet. När man upptäcker ett problem, ofta skolpersonalen, socialar-

betare, grannar och vänner, så samlas åklagare, polisen, socialarbetare, skol-

personal och psykologer och går igenom hela problematiken för att se vad 

man kan göra för den här familjen. Som åklagare behöver man tack och lov 

inte vara med om det inte finns något brottsligt inblandat. Familjerna har 

ofta problem med missbruk, utslagning och arbetslöshet. 

Ett Ungdomshus och ett system som fungerar innebär att man suger man 

upp problembarn och problemfamiljerna i ett tidigt skede. Sätter man in 

stödåtgärder så tidigt som möjligt då vinner det åländska samhället mångfalt 

på detta. Ju tidigare man sätter in stödåtgärder desto bättre chans har man 

att lyckas att eliminera riskerna för brottsspiraler som jag har sett via mitt 

jobb. Det är mycket tragiskt för de berörda, för familjer och allihop.  

Om man förverkligar ett Ungdomshus så kommer samhället att vinna 

mycket i längden, både när det gäller humankapital och även pengar om man 

bara ser krasst på det. 

Nästa intressanta fråga är integrationen, vilket också omfattar språket. 

Språket är nyckeln till ett framgångsrikt integrationsarbete. Landskapsrege-

ringen skriver att man ska ha undervisning i svenska på arbetsplatserna. Det 

är en mycket bra tanke. Om man arbetar på Åland och lär sig svenska samti-

digt så får man en unik möjlighet att praktiskt använda sina svenska kun-

skaper på arbetsplatsen och då lär man sig ofta mycket snabbare och enklare. 

Det här är en bra skrivning under EU 2020. 

Sedan finns det små andra detaljer som man kan diskutera. Ltl Petri Carls-

son nämnde vapenlicenser och tidsbundna vapenlicenser. I ljuset av det som 

nyligen skett i Europa så anser jag också att tidsbundna vapenlicenser inte 

behövs på Åland. Landskapsregeringen torde också ha stöd för den uppfatt-

ningen i den finska regeringen, vilket man ska framföra gemensamt mot EU. 

En annan detalj som jag tycker är viktig och som har diskuterats mycket 

ute i samhället är Östersjön. Symbolvärdet kan inte förringas samt förbudet 

mot avloppsvatten från passagerarfartyg. Jag vet att den frågan har diskute-

rats mycket ute i samhället och det är lätt att ta till sig den frågan. Det skrivs 

här att den här regleringen har senarelagts, men det är bra att den kommer, 

för det här är en sak som män och kvinnor ute i det åländska samhället lätt 

tar till sig och diskuterar. Man tycker att det har varit väldigt felaktigt. Det är 

mycket bra att man har åtgärdat den här saken. 

Sedan kortfattad om redogörelsen för år 2015. Den är bra, informativ och 

lättfattlig. Jag tycker också att landskapsregeringen har rätt inställning, dvs. 

att inte enbart lägga ned resurser på att genomföra befintlig EU-lagstiftning 

utan man ska påverka initiativ till lagstiftning och delta i beredningsproces-

serna.  

Avslutningsvis kan jag konstatera att landskapsregeringen har under tidi-

gare period gett ut tre stycken PM:en och fem stycken utlåtanden. Jag tycker 

att det är bra att lagtinget aktiveras och diskuterar EU-politik, så att vi även i 



  

134 

det här parlamentet kan diskutera det som man kan kalla utrikespolitik. 

Tack. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, fru talman! Tack ltl Eriksson. Ledamoten tar upp jättebra punkter, 

det gäller validering. När vi får nya ålänningar som har erfarenhet och 

utbildning så behöver de snabbt komma in i det åländska samhället. Jag 

vet att man är igång med det bra.  

Jag har många gånger tyckt att man lär sig inte svenska lika bra i ett 

klassrum som man lär sig det ute i det riktiga livet. Undervisningen i 

svenska ute på arbetsplatserna är på gång. Det är oftast språket som sät-

ter hinder för att man ska komma in i samhället. 

Ltl Roger Eriksson, replik 

Talman! Tack ltl Holmberg för stödet. Det är riktigt. Jag har tagit del av 

diverse utredningar och ett av de bästa sätten att lära sig svenska är att 

arbeta på en arbetsplats och då är också motiveringen hög. 

Valideringsprojektet är jätte viktigt. Många nya som flyttar hit har 

ofta en ganska bra utbildning i sitt bagage. Det här är ett utmärkt sätt så 

att de också får sin utbildning till godo på Åland.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom 

Talman! Jag tänker ta upp landskapsregeringens möjligheter till inflytande i 

EU-ärenden. Regelverken är ofta under förändring och då borde man rimligt-

vis, via kontakter till EU, kunna påverka förändringar i regelverken. 

Här finns en underrubrik; ” Samarbete med Europaparlamentariker” un-

der ”Inflytande i EU-ärenden”. Här vill jag att man framöver försöker lyfta 

fiskerifrågan.  

Vi tappade en gång i tiden drivgarnsfiske. För många som bor ute i perife-

rin och i skärgården var det en näring som man använde sig av vissa tider på 

året. Alla möjligheter till inkomster i glesbygden är ju viktiga. 

Därför vill jag att man försöker lyfta den frågan i förhållande till EU. Jag 

förespråkar att det alltid ska vara ett selektivt fiske. Vi ska inte fiska fisk som 

inte har lekt färdigt. Man ska inte fiska för ung fisk. 

Jag vill att man också funderar på att separera fiskekvoterna, vad som gäl-

ler för kustnära fiske och vad som gäller i havet. Ett dåligt alternativ är att 

tråla torsk och få upp små torsk. Man borde kanske fundera över att man 

skulle fiska på den könsmogna torsken som har lekt redan. Det borde vara en 

viktig fråga. Jag tycker man ska ta upp detta med kontakterna i EU. Detta 

skulle förbättra både för yrkes- och binäringsfiskare. Fritidsfiskarna har det 

förhållandevis ganska gott ställt så det är mest yrkes- och binäringsfiskarna 

som behöver få flera ben att stå på. Tack för det. 

Ltl John Holmberg 

Tack, fru talman! Kära lagtingsledamöter, Central Baltic programmet, på si-

dan 39, är bra. Åland har en mycket engagerad ”Contact Point” i form av Es-

ter Miiros. Här finns ännu mycket pengar att hämta för åländska bilaterala 

projekt. Många regioner har blivit väldigt duktiga och specialiserade på att 

hämta hem projekt, från speciellt Central Baltic, men även från andra pro-
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jektprogram. Ett projekt kanske inte alltid leder så långt men ger alltid erfa-

renheter, kontaktnät och nya idéer. Det kan även vara en bra början till något 

riktigt produktivt, innovativt och bra. Här kunde det vara värt att se hur 

Åland skulle kunna plocka hem fler projekt. Den initiala administrativa biten 

är den tunga och ofta det om sätter stop för en projektidé. Kanske högskolan, 

Visit Åland, företagsam skärgård, landsbygdscentrum m.fl. kunde bli ännu 

större och specialiserade projektadministratörer? Projekten är ett bra sätt att 

skapa utveckling i en tuff ekonomisk verklighet.  

Ny Nordisk Mat är ett program som fortsätter med tre prioriterade områ-

den där Mat och turism, mattävling och offentlig mat, där skola, äldreomsorg 

och sjukvård ingår. Projektet ligger enligt mig precis rätt i tiden för Åland. 

Vårt breda matkluster, vårt entreprenörskap och utbildningsnivå har gett den 

åländska maten renommé och som via Ny Nordisk Mat kan få ytterligare 

skjuts framåt. Framförallt ger det inspiration och ett stort kontaktnät. 

Värdeorden; rent, friskt, enkelt och etiskt, i kombination med att Åland har 

ett tydligt avgränsat område gör det lätt att få fram livsmedelsprodukternas 

ursprung. Medvetenheten hos dagens konsumenter är stor och en sådan de-

talj är viktig i den stenhårda konkurrensen.  

Med tanke på de utmaningar och hotbilder, som den senaste tiden delvis 

skymmer den åländska lantbrukssolen, är detta ett projekt som på sikt kom-

mer att betyda mycket för alla producenter. Landskapsregeringens avsikt att 

profilera Åland som en gastronomisk region i Norden är ett bra exempel på 

hur nya turistprodukter ges möjlighet att växa fram tillsammans med t.ex. 

projektet mathantverk. 

Incitamenten, orsakerna för att välja ett speciellt resmål måste vara tyd-

liga. Den åländska matprodukten har redan bredd och spets, men kommer 

via Ny Nordisk Mat att bli ännu mer attraktiv och enklare att paketera mot en 

finsmakad turist. Det är också roligt att se hur våra traditionella och mycket 

proffsiga matkluster börjar få sällskap av mindre entreprenörer. För den som 

ännu inte smakat på Mattas Gårdsmejeris produkter eller Västerros fiskpro-

dukter uppmanar jag alla att göra det. Dessa är bland flera andra nytänkande, 

kreativa entreprenörer som definitivt kommer att ge många turister en per-

fekt bild av Åland.  

Ny Nordisk Mat och dess kunniga åländska projektledare Harriet Strand-

vik kommer att förädla och ta den åländska matkulturen mot nya höjder. 

Det är precis sådant här Åland behöver. Förhoppningsvis kan vi snart se 

liknande exempel inom andra branscher. 

Vtm Veronica Thörnroos 

Tack, talman! Inledningsvis vill jag ge mitt fulla stöd till ltl Brage Eklund och 

Britt Lundberg som lyfte frågan om att Åland borde utreda huruvida vi kunde 

vara ”självständiga” även inom det Nordiska rådet. Att sitta och vänta på vad 

Färöarna gör, det är att följa, det är inte att leda. Redan 1967 aviserade Färö-

arna att de ville vara en självständig delegation i Nordiska rådet. Av olika an-

ledningar sedan ingick Färöarna i Danmarks delegation. Vi behöver inte sitta 

här och vänta, utan istället väntar vi på att landskapsregeringen presenterar 

ett meddelande med sina avvägningar om hur landskapsregeringen vill driva 

de nordiska frågorna i framtiden. 
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Sedan till landskapsregeringens externpolitiska meddelande. Jag tycker att 

det är ett fylligt och välskrivet meddelande. Meddelandet visar mycket väl vad 

landskapsregeringen har gjort och vad landskapsregeringen vill göra. 

Men, det finns en sak som stör helhetsupplevelsen, det är inledningen. Jag 

citerar: ”I det nordiska samarbetet pågår en reformprocess med sikte på att 

återinföra mer politik och snabbare beslut i organ vars drivkraft stagnerat i 

byråkratiska processer, och vars odiskutabelt stora framgångar ligger flera 

decennier bakåt i tiden”. Den inledningstonen i detta meddelande är inte 

trevlig. Tonen är nedlåtande och den visar en tämligen total respektlöshet in-

för det arbete som många nordiska parlamentariker och regeringskollegor 

har gjort de senaste åren. Så det är jag faktiskt lite besviken över. Nordiska 

rådet och Nordiska ministerrådet är inga organisationer för ”kvick fix”. Det är 

annat som gäller där och det tycker jag nog att landskapsregeringen borde 

känna till vid det här laget. 

För övrigt kommer jag att uppehålla mig främst till det som jag finner an-

märkningsvärt och lite som kejsarens nya kläder. Det gäller de energifrågor 

som finns anhängiggjorda på sidan 10 i meddelandet. Jag förstår fortsätt-

ningsvis inte varför självstyrelsen inte respekteras fullt ut när vi talar om 

energi och energimarknadslagstiftning. Vi har de facto, enligt självstyrelsela-

gen, beslutanderätt på det området. Det är solklart! De direktiv som kommer 

från EU implementeras enligt gällande regelverk, precis så som ska ske. Trots 

det, så är det omöjligt att komma ifrån överföringsavgiften mellan Åland och 

Sverige. Man säger att Åland inte är ett eget land, alltså så ska vi betala över-

föringsavgiften. De senaste tio åren har ålänningarna faktiskt betalat 11 mil-

joner euro i överföringsavgifter. Det är ju helt absurt! Jag försökte själv under 

min tid som minister driva den här frågan och man försökte också via gräns-

hinderforumet driva frågan. Nu har man konstaterat att man inte kan lösa 

den här frågan. Men ett sådant svar kan vi ju inte acceptera!  

Nu har vi en ny förbindelse till Finland tagen i kraft. Det har låtit mig be-

rättas att den finska sidan kanske vill använda sig av den här kabeln för att 

transitera eller ta emot elkraft från svenska sidan. Tror ni då att Finland 

kommer att betala en överföringsavgift? Nej, det är det nog ingen av oss som 

tror. Varför ska då Åland betala överföringsavgiften? Ja, säger man från 

svenskt håll, det är därför att vi inte är anslutna till Svenska Kraftnät. Det är 

helt korrekt. Vi går på en ledning, ungefär 8 km lång, som tillhör ett annat 

bolag, Vattenfall. Men det är ändå bara undanflykter. Vi kunde i teorin begära 

konsession för att få bygga en egen ledning, 18 km lång, som troligen skulle 

kosta några miljoner. Vi skulle ha den ledningen inbesparad på några år. Vis-

serligen säger EU att man absolut inte vill att man ska bygga parallella kabel-

system. Men, vad ska vi göra? Hela den här frågan är ju befängd.  

Trots att gränshinderrådet nu har lagt ner frågan så är det min fromma 

förhoppning och kraftig önskan till Ålands landskapsregering att inte ge efter, 

utan använda alla till buds stående medel för att driva detta vidare. Och, se 

till att vårt eget bolag, Kraftnät Åland, inte tillåts att vara med, i fall finska si-

dan vill transferera el över Åland, förrän överföringsavgiften är bortkopplad, 

ålänningarna till fromma. Tack. 
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Minister Nina Fellman, replik 

Angående en ansökan om fullvärdigt medlemskap i Nordiska rådet så 

får vi återkomma till det eftersom lagtinget uppenbarligen vill diskutera 

frågan vidare. Jag återkommer till det. 

Vad gäller skrivningen i inledningen i det externpolitiska meddelan-

det så är det ingalunda ett tecken på respektlöshet. Tvärtom, det är en 

uppskattning över att man i det nordiska arbetet inom det Nordiska rå-

det har inlett en reform av hur man jobbar. Under en lång tid har EU va-

rit den drivande kraften när det gäller politiska förändringar även i vår 

del av världen. Norden och det nordiska samarbetet har lite somnat av 

för att så mycket av beslutandemakten har varit på annat håll. Nu ser vi 

en reform inom det nordiska samarbetet och även en rörelse tillbaka till 

Norden när det europeiska samarbetet har stött på problem. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, minister Fellman! Jag ser fram emot att få ta del av det meddelan-

det som jag nu fick ett löfte om att kommer att levereras från landskaps-

regeringen. Förhoppningsvis under detta år ska vi få det på vårt bord. 

Vad gäller stagnationen i det nordiska samarbetet så skulle jag vilja 

påskina att det inte stämmer. Jag har suttit ansvarig som samarbetsmi-

nister under sex år, jag vet exakt hur mycket tid, kraft, pengar och tobak 

som har lagts ner på att effektivera arbetet. Den effektiveringsprocess 

som minister Fellman tar upp här påbörjades för flera år sedan. 

Minister Nina Fellman, replik 

Jag har som journalist följt det nordiska arbetet i 20 år och jag kan inte 

säga att det har sprakat om varje år av nordiskt samarbete, särskilt inte 

under de senaste åren. Det finns inte bristande respekt för någon 

åländsk politiker, jag tror säkert att man har gjort sitt allra bästa. Men 

fokus för nordiska politiker har inte legat på det nordiska samarbetet, 

utan snarare på det europeiska. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Jag försöker inte på något vis lyfta fram mig själv, tidigare 

ministrar eller landskapsregeringar vad de har gjort eller inte gjort i det 

nordiska arbetet. Men jag vågar säga att många av de diskussioner som 

förs, de relationer och de nätverk som skapas så kommer inte journa-

listerna till kännedom. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Regionnätsavgiften som påförs oss vid anslutningen till 

Sverige är, enligt vår uppfattning, orättmätig. Det är bara så. Speciellt 

nu när vi har förbindelse som binder ihop Finland och Sverige så har vi 

den starka uppfattningen. Om det här meddelandet på något vis upp-

fattas att vi skulle ha gett upp i frågan så bör antingen lyssnarna höra 

mig säga att vi kommer att jobba starkt med frågan, eller så bör med-

delandet i så fall rättas om det är så skrivet.  
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Vi har informerat finans- och näringsutskottet om vårt arbete i den 

här frågan. Möjligen har vicetalmannen fått sina uppgifter utifrån den 

redogörelsen som jag gav i finansutskottet. 

Vi jobbar starkt med frågan. Vi finner ett intresse just nu hos riksre-

geringen att hjälpa oss i det här arbetet. Det arbetet pågår och vi måste 

nå en lösning. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Jag tycker att det är bra att minister Perämaa tar den här frågan på all-

var och försöker fortsättningsvis driva den vidare. Det finns en inbyggd 

orättvisa i det här som är fullständigt omöjligt att förstå. Det är fullstän-

digt omöjligt att förstå ur ett självstyrelsepolitiskt perspektiv! Jag tycker 

att det är på gränsen till ohemult att vi tvingas betala överföringsavgif-

ten för den här korta sträckan. Ett sätt kanske vore att helt enkelt själva 

bygga en 18 kilometer lång kabel, om det är fullständigt omöjligt att få 

bort överföringsavgiften. 

Viktigt är att landet Finland inte tillåts transitera någonting via Fin-

landskabeln över Åland till Sverige före den här frågan är löst. För om vi 

ska betala en transfereringsavgift då ska också landet Finland göra det 

och det tror jag inte att de kommer att göra. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Fördelarna med transitering för åländsk del är helt bero-

ende av de skillnader i marknadspriser som råder för tillfället.  

Menar vicetalmannen att vi ska avstå från transitering av el också i 

den situationen att vi genom att avstå förlorar ännu mera pengar än vad 

regionnätsavgiften är? Beroende på skillnader i elmarknadspriser så kan 

det bli den situationen. Jag har svårt att se att vi skulle vara vinnare i en 

situation där vi förlorar ännu mera pengar. Om man sedan skulle få bort 

regionnätsavgiften så kunde man kunna höja abonnemanget i kontak-

terna till Sverige till en annan nivå som är den tekniska nivån. Då kan 

man transitera ännu mera el och få ännu mera intäkter. Men det försla-

get som förespråkas av vicetalmannen har en ekonomisk förlust inbyggd 

i sig. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Det är omöjligt för mig att säga här och nu hur man ska 

göra.  

Med diplomatiska diskussioner under åratal har vi inte kommit ett 

enda steg närmare. Det enda vi har uppnått är att 29 000 ålänningar får 

betala ett ohemult högt pris som är fullständigt onödigt. Här kanske 

finns ett ”case” där vi för en gångs skull skulle kunna säga: ”nej, nu räck-

er det, nu vill vi ha detta klargjort en gång för alla”. För kan landet Fin-

land ansluta Vattenkrafts regionnät utan att betala en avgift och vi inte 

kan göra det så tror jag nog att den här frågan borde tas vidare till en 

högre domstolsnivå i så fall. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 
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Ltl Ingrid Johansson, replik 

Tack, talman! Som inbiten feminist kan jag inte låta bli att ta tillfället i 

akt att diskutera jämställdhetsarbetet inom EU. Jag ska däremot hålla 

mig kort. 

I EU lyfter man frågan om jämställdhet. Många hävdar i hög ut-

sträckning att vi här har kommit väldigt, väldigt långt. Så må vara fallet 

till vissa delar, men i många delar har vi också kommit väldigt kort i vårt 

jämställdhetsarbete. Vi kan titta runt om oss i denna sal och konstatera 

att man inom Europa har kommit längre, afrikanska nationer har kom-

mit längre och asiatiska parlament har kommit längre. Visst har vi 

mycket kvar att göra. 

I EU förespråkar man bland annat jämställdhetsintegrering, alltså 

jämställdhetsarbetet ska inte ske på sidan av den övriga verksamheten 

utan i samband med den. Det här är ett bra och strategiskt sätt att han-

tera jämställdhetsfrågan på, den är mycket viktig och jag skulle gärna se 

att den utvecklades på Åland. Likabehandlingsprincipen blir ofta åsido-

satt på grund av den inbyggda ojämställdhet vi har i oss. Det har till ex-

empel gjorts undersökningar att myndigheter behandlar kvinnor och 

män olika, även om de enskilda tjänstemännen tror att de behandlar 

folk lika. I Sverige har man sett på vårdnadslängden när det gäller äldre 

som har legat på sjukhus. Man trodde först att vården var jämställd för 

att man hade lika många sjukdomsdagar. Men det visade sig sedan att 

kvinnorna alltid hade lika många sjukdomsdagar men männen fick ligga 

dubbelt så länge inne på sjukhus om de hade en fru hemma jämfört med 

dem som inte hade en fru hemma. Det säger lite om synen på könen, 

rätten till vård och den olika behandlingen vi får från olika myndigheter. 

Jag hoppas att den här frågan lyfts i det hållbarhetsarbete som man 

gör. Det är en viktig hållbarhetsåtgärd, både av sociala skäl men också 

av ekonomiska skäl.  

En annan ständigt viktig fråga är våld i nära relationer. I meddelandet 

nämns Istanbulkonventionen som Europarådet har tagit. Våld i nära re-

lationer skadar inte bara fysiskt utan även psykiskt. Det är inte bara här 

och nu när slaget kommer, och det behöver inte heller vara slag utan 

också psykiskt våld, som skadorna uppstår. Om man har vuxit upp i ett 

våldsbenäget hem så har man högre sannolikhet att som äldre drabbas 

av depression. Kvinnor som har varit utsatta för våld har högre risk för 

att drabbas av depression och även andra psykosomatiska sjukdomar 

som svårdiagnostiserade magproblem osv.  

Här på Åland har man tagit fram en strategi för att motverka våld i 

nära relationer. Jag hoppas att den här strategin kommer att utvärderas 

och att man därefter vidtar eventuella nödvändiga åtgärder. Tack. 

Talmannen 

Begärs ordet? Diskussion är avslutad. 

Kan förslaget att remittera det externpolitiska meddelandet till självstyrelsepolitiska 

nämnden godkännas. Godkänt. Lagtinget remitterar meddelandet till självstyrelsepoli-

tiska nämnden. 

Lagtinget antecknar sig Nordiska rådets berättelse för kännedom.  
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Remiss 

6 Ändring av kommunallagen 

Ltl Harry Janssons m.fl. lagmotion LM 1/2015-2016 

Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket ut-

skott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens 

förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. 

Diskussion.  

Ltl Harry Jansson 

Tack, talman! Bästa kolleger, från det stora övergripande där vi har lärt oss 

en ny innebörd av extern politik idag, två nya intressanta dimensioner och 

vältaliga inlägg, till det lilla. För det här är sannerligen, i det stora perspekti-

vet, en liten sak. Men för oss som är politiskt aktiva är det en mycket intres-

sant frågeställning, dvs. hur ska vi hantera vårt politiska system och i möjlig-

aste mån undvika att sitta på dubbla stolar? 

När jag började titta närmare på den här frågan för några månader sedan 

efter lagtingsvalet i höstas så kom jag ihåg att det fanns ett förbund under 

många år för dåvarande landskapsstyrelseledamöterna att överhuvudtaget 

sitta i fullmäktige i kommunerna.  

Det var intressant att titta på motiveringarna. Från och med 1992 slopade 

man förbudet, då tyckte man att det skulle ha skett någon sorts frikoppling 

att det inte fanns samma klara band mellan dåvarande landskapsstyrelse och 

kommunerna. Vi måste se det som hände då, i slutet av åttiotalet och i början 

på nittiotalet, vi övergick till parlamentarismen. Man kanske tänkte sig att 

man vill ha en mer fristående roll för politiker överhuvudtaget. 

Det är klart att den samlade oppositionen, tolv ledamöter, har funderat på 

vad den personliga frågan innebär eftersom det berör ministrar som sitter i 

nuvarande landskapsregering. Jag hoppas på motionärernas vägnar att ingen 

tar det här personligt utan mera ser på sina roller i systemet och tittar framåt.  

Därför föreslår vi, om förslaget får lagtingets godkännande så småningom, 

att lagändringen träder ikraft först från 2018 så att man kan diskutera de 

eventuella politiska paket som har gjorts runtom på Åland efter kommunal-

valet där man naturligtvis har diskuterat vem som är lämplig. Då gör man en 

lösning som passar in från respektive partis gruppstorlek. 

Det är ju givet att partierna vill ha sina ledande profiler så aktivt framme 

som möjligt i den politiska vardagen. Det är fullt förståeligt att de ledande 

personligheterna inom respektive parti både är gångbara och naturligtvis i 

hög grad behöriga och kompetenta för sina uppdrag. 

Talman! När det gäller att hitta en fungerande vardag så är det ofrånkom-

ligt att både vara minister i självstyrelsens högsta verkställande organ och 

samtidigt företräda sin egen hemkommun. Det leder till situationer som inte 

är riktigt kloka, inte bra och det är inte tillfredsställande med situationer där 

den egna kommunen är långt framme i både vardagen och tankesättet. 

Jag vill betona redan nu i det här skedet att vi vill ju inte slopa en enskild 

ministers möjlighet att fortsättningsvis inneha ett fullmäktigeuppdrag. Men 

det skulle i alla fall begränsas till att man inte skulle kunna representera sin 

egen kommun, vilket det ofta blir när man representerar presidium i en 

kommun. På det viset kan man säga att man fortsättningsvis kan bidra till sin 

egen hemkommun genom att vara medlem i fullmäktige. 
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Om man tittar på den praxis som har tillämpats genom åren så hittar vi ti-

digare lantråd och ministrar som helt och hållet har avstått från sin fullmäk-

tigeplats under den tid man har varit minister, medan andra har varit aktiva. 

De omständigheter som vi har lyft fram i motionen kanske jag inte behöver 

gå in så mycket på. Det finns ordagrant. Vi har den starka kopplingen mellan 

landskapsregeringen och kommunerna när det gäller olika former av tillsyn, 

utgående från speciallagstiftningen och kommunallagen som sådan. Vi har 

överläggningar. Det är klart att det hela tiden sker förhandlingar mellan land-

skapsregeringen och kommunerna och då blir det lite märkligt om man en 

kväll sitter som medlem i fullmäktige, t.ex. ordförande, och så beslutar man 

att man ska uppfatta sin egen regering, den regering som man själv samver-

kar i. Att besluta om att man ska uppvakta sig själv är en kollision som inte är 

bra.  

Intressekonflikt är väl mångtydigt, men har man den starka rollen att före-

träda sin kommun så är det klart att det kommer att leda till intressekonflik-

ter. Nu har vi kanske kommit bort ifrån att kommunerna fortsättningsvis är 

så aktiva t.ex. när det gäller att ge utlåtande kring jordförvärvsärenden. Men 

bara för några decennier sedan så hanterades till och med jordförvärvsfrå-

gorna på kommunal nivå, på fullmäktigenivå, och då har man automatiskt ett 

jävsförhållande. Just när det gäller jävsförhållande så har vi konstaterat att 

det inte är bra om en minister tvingas jäva sig när det är dags för beslut på 

regeringsnivå, om en minister har varit aktiv på det kommunala planet och 

på det sättet har varit inblandad i frågan. 

Det här kanske inte skulle vara så stort problem om vi inte på ministrar 

tillämpade en betydligt strängare jävslagstiftning än vad som gäller i det 

kommunala fullmäktigeuppdraget. 

Tidsaspekten är väl alltid en omständighet som spelar in. Här tycker vi att 

det inte är bra om en minister tvingas avstå sin ministerarbetstid för att vara 

närvarande vid kommunstyrelsens sammanträden som i vissa fall inträffar 

dagtid. Det är inte vettigt. En minister bör kunna ägna sig åt sitt eget fögderi i 

första hand. 

Fru talman! Vi är förhoppningsvis på väg in i en tid med en större åländsk 

autonomi. Det kommer att betyda att det krävs ett stort ”uppbyggnadsarbete” 

under de kommande åren och då finns det än mindre tid för en minister att 

vara kommunalt politiskt aktiv i ledande ställning. 

Fru talman! Vi hoppas att den här motionen kommer att vinna gehör och 

att vi då får en ny lagstiftning till den här delen från och med 1 januari 2018. 

Tack. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Jag sympatiserar faktiskt ganska mycket med den här 

motionen. Jag kan förstå den till viss del. Det kan bli bekymmersamt när 

man i en styrelse får in presidierepresentanter som företräder land-

skapsregeringen på den ena stolen och inte på den andra stolen.  

Samtidigt när det gäller att kommunfullmäktiges presidium ofta re-

presenterar den egna kommunen i överläggningar mellan landskapsre-

geringen och andra kommuner, så i Mariehamns stad utser stadsstyrel-

sen våra olika samarbetskommittéer och delegationer med landskapsre-

geringen. Man behöver inte välja någon från fullmäktiges presidium, 

vilket vi heller inte har gjort i våra kommittéer. Jag ser inte bekymret 
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där heller på det sättet. Styrelser kan faktiskt välja sina representanter. 

Representanterna behöver inte vara från fullmäktiges presidium, det 

finns ingen automatik i det. 

Jag upplever att i staden är det egentligen inte ett problem att hitta 

förtroendevalda som har intresse för ledande uppdrag i kommun. Det 

problemet tror jag finns på landsbygden och i skärgården. Jag värnar 

lite om de bitarna också så att det finns möjligheter där. Hur ser leda-

moten på det?  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, talman! Jag håller helt med ltl Carlsson. Framförallt när det gäller 

de mindre kommunerna har vi den problematik som ledamoten mycket 

väl beskrev. Det är brist på personer som vill ta ansvar, med den små-

skalighet vi har och som vi från centerns sida slår vakt om.  

Att sitta på dubbla stolar går ändå inte att försvara i ljuset av brist på 

personer. Nog är det ju bra både för partierna och på hemmaplan att 

man har en spridning av förtroendeuppdragen om det bara är möjligt. 

Det gagnar både diskussionen och även i vissa fall att man tryggar åter-

växten av nya förtroendevalda. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Fru talman! Eftersom det kan vara bekymmer att hitta förtroendevalda 

som vill ta de ledande uppdragen i kommunerna på landsbygden och i 

skärgården, och det kanske är ett större bekymmer, så då tycker jag att 

det är konstigt att centern förespråkar att vi ska diskvalificera tre posit-

ioner i fullmäktige gånger 16 kommuner. Vi diskvalificerar 48 personer 

att vara med i landskapsregeringen. Det kan också vara lite märkligt. Vi 

borde snarare slå ihop kommunerna så får vi inte det här bekymret. 

Skulle vi ha en kommun så skulle inte det här bekymret uppstå. 

Hur ser ltl Harry Jansson på att man faktiskt har haft politiska för-

handlingar om de här posterna efter valet? Kunde ikraftträdelsedatumet 

vara längre fram än nu? Det finns ett val som kommer sedan, kanske 

man skulle ha ikraftträdelsedatumet senare? Eller har det att göra med 

att centern nu är i opposition?  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, talman! Teoretiskt så är det som ltl Carlsson sade, 48 personer be-

rörs. Men frånsett Mariehamn så är det bara två i fullmäktige, presidiet. 

Sedan är det bara sju personer som berörs. Jag utgår ifrån att land-

skapsregeringen i princip kommer att bestå av sju ministrar framöver. 

Det är heller inte sagt att alla de kommer att vara kommunalt politiskt 

aktiva. Jag ser inte att det innebär att man drar undan mattan för det 

politiska kapital man har. 

När det gäller att vi har haft förhandlingar, så som jag nämnde inled-

ningsvis så är det väl ett försök att anpassa ikraftträdelsedatum till det. 

Från och med den 1 januari 2018 så har man nya personer till styrelser-

na. Men låt inte ikraftträdelsetiden vara ett problem om man accepterar 

huvudtesen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Minister Mika Nordberg, replik 

Fru talman! Tack ltl Harry Jansson för de inledande orden. På sätt och 

vis berörs jag av det här lagförslaget, men jag tar det absolut inte per-

sonligt. 

Ledamoten var inne på en fungerande vardag. I de mindre kommu-

nerna ska man försöka få vardagen att gå ihop. De som ställer upp i 

kommunpolitiken är ofta lite besvärade över att det tar mycket tid och 

engagemang. Möten drar ibland ut på tiden och jag har erfarenhet av att 

det börjar knorras i bänkarna. Sanningen är den att det ute i kommu-

nerna inte finns en jättelång kö som är beredd att ta ordförandeskapet i 

de här olika kommunerna. Det är mycket mera arbete att vara ordföran-

dena än att vara vanlig fullmäktigeledamot. Som fullmäktigeordförande 

är man också en offentlig person på ett helt annat sätt än vad en ordina-

rie fullmäktigemedlem är. Så många gånger finns det ett praktiskt pro-

blem bakom. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, talman! Ja, jag är den första att hålla med minister Nordberg om 

det. Vi har i vardagen svårt att hitta folk som är villiga att åta sig en 

framträdande roll. Men trots allt tror inte att det ska vara problem att 

hitta personer som vill leda en fullmäktigeförsamling. 

Som jag sade i replikskiftet med ltl Carlsson så är det viktigt att nuva-

rande ministrar inte tar det här personligt utan ser principiellt på frå-

gan. 

Om det bara gäller ikraftträdelsetiden så kan man mycket väl skjuta 

på den två år. Nästa mandatperiod skulle för kommunernas del börja 

den 1 januari 2020 eftersom vi har val 2019. Det viktigaste är att få prin-

cipen åter. 

Minister Mika Nordberg, replik 

Tack, fru talman! Även jävsituationen framkom ltl Harry Janssons hu-

vudanförande. Personligen upplever jag att en form av jävsituation även 

uppkommer om en minister deltar i fullmäktiges behandling av olika 

ärenden trots att ministern är ordinarie medlem i fullmäktige istället för 

ordförande. Vid en eventuell omröstning där det är lika i antal då har ju 

ordförande en större roll men i övrigt har den personen lika stor del i 

besluten. Jävssituationen uppkommer i båda fallen. Jag är av den åsik-

ten att ska man göra en ändring på det här området och lagstifta, då ska 

man även titta på om man ska ha uppdraget som fullmäktigeledamot 

och lagtingsledamot samtidigt. Många gånger tycker jag att diskussion-

en och debatten här i lagtinget blir lite som en kommunal debatt där 

man framhåller sin egen kommun. Det borde vara lite större helhets-

grepp här i lagtinget. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, talman! Det var exakt de synpunkterna som minister Nordberg 

lyfte som gjorde att när vi inom oppositionen diskuterade detta så reage-

rade många över hur det skulle vara möjligt överhuvudtaget för mi-

nistrar att vara fullmäktigeledamot. Går det att förena med minister-

uppdraget att vara ledamot på kommunal nivå, i fullmäktige? I övrigt är 
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det, som ni alla vet, förbud för en minister att vara med i styrelser och 

nämnder etc.  

Samtidigt har vi känt att vi, som lagstiftare idag, inte vill inskränka 

den politiska rättigheten för folk att utse representanter till ett fullmäk-

tige. En vanlig ledamot kan trots allt lätt att säga; ”det sammanträdet 

kan jag tyvärr inte delta i därför att jag som minister förmodligen kom-

mer att hantera den frågan senare.” Det är lättare för en vanlig ledamot 

att meddela förhinder än för en ordförande som naturligtvis har ett helt 

annat övergripande ansvar. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Diskussionen är intressant. Det är väl att man diskuterar de 

situationer vi åländska politiker kan hamna i där vi kan representera 

olika huvudmän samtidigt. Jag välkomnar själva diskussionen. 

Men oberoende av hur man ser på det här så är det här, från motions-

ställarnas sida, ändå frågan om en inskränkning i fullmäktiges rätt, som 

representerar väljarna, att välja de personer de vill välja till sina presi-

dier för att föra deras talan.  

Min fråga till centerpartiet och hela oppositionen är; har ni fört en 

diskussion med kommunrepresentanter och kommuner om den här frå-

gan då ni lägger ett förslag som inskränker på rätten att välja presidier?  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack minister Perämaa för en bra fråga. Inom centern har vi diskuterat 

detta på ett öppet styrelsemöte. Den allmänna bilden var nog att man 

ansåg att det här skulle vara ett steg i rätt riktning. Däremot kanske vi 

hade lite olika åsikter om när man tidsmässigt skulle lansera någonting 

sådant. Ja, vi har förankrat det inom centern. 

De inskränkningarna som ministern lyfte fram måste trots allt vägas 

mot en bättre transparens och att få bort osäkerheten i beslutsfattandet 

osv. Jag tycker att de punkterna väger tyngre än att en viss ledamot inte 

kan väljas till ett visst uppdrag inom fullmäktige. Vi inskränker trots allt 

inte kommuninnevånarnas möjligheter att välja sin kandidat till full-

mäktige. Det enda vi säger är att det kanske inte går att förena med mi-

nisteruppdraget.  

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Väl så att centern åtminstone har pratat om det på ett in-

ternt öppet möte. 

Hur man än ser på det här så är det ett litet ingrepp i demokratin 

även om de demokratiska effekterna möjligen är positiva åt ett annat 

håll. I kommunerna inskränker man de folkvaldas möjligheter att utse 

de personer man vill att ska föra deras talan.  

Jag menar att lagtinget, innan man går in för ett sådant här beslut, 

bör föra en ordentlig diskussion i den här frågan med kommunrepresen-

tanter och inte, som centern, ha ett internt möte innan man går in för ett 

beslut. Jag utgår ifrån att centern också med intresse vill höra hur 
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kommunerna ser på den demokratiska aspekten innan man slutligen tar 

ställning i frågan. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, talman! Minister Perämaa har absolut rätt. Jag utgår ifrån att lag- 

och kulturutskottet kommer att behandla motionen eftersom det finns 

ett intresse för frågan och då kommer vi att ha ett omfattande hörande. 

Jag vill också understryka att bland oss tolv motionärer så finns det en 

gedigen återkoppling till den kommunala vardagen. Därför kastar vi lite 

sten i glashus, det är jag den första att medge. Vi är ju alla aktiva på 

olika sätt även om vi anser att just ministeruppdraget blir svårt att för-

ena med det kommunala arbetet på presidienivå.   

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, fru talman! Tack för en intressant frågeställning. Vi har diskuterat 

detta lite. I fastlandet är kommunerna stolta över att ha en minister eller 

riksdagsledamot som ordförande, det ger en viss återkoppling till de 

stora besluten. Det är inte riktigt jämförbart med Åland där vi ändå har 

korta avstånd. Men om den här regeringens arbete ger frukt så kommer 

vi i framtiden att få färre kommuner på Åland och då kommer det att bli 

en större maktkoncentration av kommunledamöter. Jag ser att det här 

är en väldigt intressant frågeställning. Jag kan mycket väl tänka mig att 

stöda motionen längre fram när vi dels har fått den maktkoncentration-

en och efter ett nytt val där inte de nu invalda ministrarna berörs. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, talman! Tack ltl Holmberg för det inlägget. När vi började skissa 

på den motionen så försökte vi göra en kartläggning om ministrar i Fin-

land och Sverige är inblandade i kommunalpolitiken. Jag hittade inte 

någon minister som skulle leda ett fullmäktige. Däremot hittade jag 

riksdagledamöter, men de är jämförbara med vår ställning som lagtings-

ledamöter. Man försöker verkligen få en direkt koppling där. Jag har 

medvetet undvikit ordet ”maktkoncentration” för det har lite dålig 

klang. Men det är som ledamoten mycket väl beskriver, med färre kom-

muner kommer naturligtvis spänningarna mellan den kommunala sek-

torn och våra framtida regeringar att öka och därmed blir fråga ännu 

viktigare. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, fru talman! Därför går min fråga tillbaka till ltl Harry Jansson. Vi 

kommer säkert inte att ha problem att stöda den här motionen, men vi 

kommer inte att göra det före nästa val. Är ni villiga att vänta så länge 

för att få motionen färdigbehandlad? Vid det laget med färre kommuner 

på Åland och en större koncentration av människor som sitter i fullmäk-

tigen så är grundprincipen i motionen bra.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, talman! Varje parti får ju fortsätta diskussionen. Man får i lag-

tinget och utskott diskutera vidare hur man ser på det. Nu har vi lanse-
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rat initiativet. Jag personligen, utan att desto mera ha pratat med med-

motionärerna, har sagt att ikraftträdelsetiden är för mig i alla fall abso-

lut ingen prestigefråga. Om man kan tänka sig att anamma själva grund-

tanken då kan man nog ta en diskussion om själva ikraftträdelsetiden. 

De personliga kopplingarna finns, de som idag är ministrar och aktiva i 

kommunala fullmäktigen och presidier. Det är alltid olyckligt om det blir 

en kollision på det personliga planet. Så det kan vi mycket väl diskutera, 

men förslaget är lagt. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Göte Winé 

Tack, fru talman! Jag vill tacka för presentationen av motionen. Den var in-

tressant. Vi har även diskuterat detta i vår grupp och vi ser fördelar med den 

här motionen. Vi ser också syftet. 

Jag har märkt detta, det har diskuterats om den här situationen tidigare. 

Man har pratat om intressekonflikter och det gäller inte bara ministrarna. 

Minister Nordberg talade tidigare om att även här i salen diskuterar man 

ibland mera kommunens intresse framom hela Ålands intresse och behov. 

Detta behöver man se på. Är detta gynnsamt för oss och hur ska vi göra det 

här? Man behöver se över detta. Jag förmodar att motionen kommer att få 

gott om tid i lag- och kulturutskottet, det är jag helt övertygad om. 

Våra ministrar har idag ganska tunga portföljer. I många av våra kommu-

ner blir presidiearbetet allt tyngre. Man har ett stort lass att bära och ett stort 

ansvar. 

Hur ser våra kommuner ut idag? I en liten kommun ställer färre personer 

upp och det kan vara svåra att hitta lämpliga personer för uppgiften. Man 

måste också se på de små kommunernas roll i det hela.  

Vi har diskuterat att antalet kommuner ska ses över. Om det blir färre 

kommuner då finns det ingen tvekan, då måste vi gå mot det här hållet för det 

blir allt tyngre jobb. Vi ser fram emot debatten om detta. 

Kommunallagen kommer under den här mandatperioden att ses över. Den 

här motionen kan komma med i detta arbete och landskapsregeringen kan se 

på den här sidan.  

När jag lyssnade på ltl Harry Jansson blev jag att fundera över nämndord-

förande, att leda en nämnd som också är ett visst förtroendeuppdrag. Det är 

ett ganska viktigt uppdrag. Vi pratar om ministrar här. Jag tänker ofta på hela 

lagtinget för vi kan inte börja inskränka på hela lagtinget och säga att de som 

sitter med i lagtinget inte kan sitta med i fullmäktige.  

Jag blir ibland att fundera på vad man ska göra hur man ska gå vidare för 

frågan är avancerad och komplex. Det är inte bara att säga hur vi ska göra. 

Det finns både för- och nackdelar. Jag ger rådet; ta den tid det behövs, för det 

är en stor fråga. Snåla inte på höranden, låt alla komma till tals! 

Det är viktigt att vi ger rätt signaler i den här frågan. Man ska känna att det 

här är en fråga som är rättvis. Det får inte gynna de större kommunerna och 

missgynna de mindre.  

Jag tänker högt. Det är mina funderingar. Jag vet ärligt talat inte själv vil-

ket ben jag ska stå på. Det finns både för- och nackdelar i den här motionen. 
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Avslutningsvis vill jag säga att jag sympatiserar med idén i den här mot-

ionen. Vi ska jobba vidare med den och man ska se den på ett bra sätt.  

Däremot har kommunerna redan idag utsett representanter en tid framåt 

och gjort överenskommelser, så det är kanske svårt att under den här man-

datperioden ändra på det. Under nästa mandatperiod ser jag att man kan gå 

vidare med detta och titta på när det ska göras. En fråga för mig är hur man 

går vidare och när det ska igångsättas. Det känns fel att göra det mitt under 

en mandatperiod, i så fall ska det träda ikraft när en ny mandatperiod börjar. 

Det här var mina tankar och funderingar kring detta. Det är svårt att säga 

min klara ståndpunkt utan att ta del av beredningen. Det kan jag inte göra 

nu. Jag behöver ta del av fleras åsikter och synpunkter. Det är en komplex 

fråga som man verkligen behöver ge tid till. Tack. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, talman! Jag tror att många sympatiserar med ltl Winés resone-

mang. Som vanligt är det varken svart eller vitt. Oavsett vet vi att Åland 

förändras, även om det inte kommer att ske så mycket på det kommu-

nala planet vad gäller strukturerna så har vi i alla fall autonomiutveckl-

ing som kommer att göra ministrarna ännu mera upptagna än idag. Då 

är det nog olyckligt om man har kvar den kommunala starka kopplingen 

i vardagen. Kopplar man ihop detta med allt annat som händer och hur 

landskapsregeringen ska ha den dagliga tillsynen så finns det en intres-

sekonflikt där. Det är som ledamoten säger, den här konflikten dyker 

upp lite hela tiden för oss alla därför att vi sitter på olika stolar. Som 

parlamentariker ska vi vara fria att vara verksamma överallt för där har 

vi inte jävsproblematiken som är aktuell för en minister. 

Ltl Göte Winé, replik  

Som ltl Harry Jansson sade så ska vi parlamentariker ha den friheten, 

även om man ibland har funderat på om det är det bästa för Åland över-

lag. Ibland tittar man kanske lite väl mycket hemåt. Det kan vara som ltl 

Jansson nämnde med jävssituationer, det är bättre om ministrar inte 

har viktiga roller i kommunerna för då får de svårt. Vi behöver ta obe-

kväma beslut, ministrar behöver ta ännu mer obekväma beslut och då 

kanske man har lättare om man har en friare roll.  

Detta var bara tankar, som sagt vi är bara inne i beredningsskedet 

ännu. Vi lär få höra både för- och nackdelar, så man hinner vända 

många gånger ännu. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Veronica Thörnroos 

Talman! I min värld är det självklart att ett ministerskap i Ålands landskaps-

regering inte går att förena med ett uppdrag i fullmäktige. En majoritet i vår 

grupp ansåg att det var presidiet som vi skulle sätta fokus på så jag ska göra 

det. 

Jag ska ge er en liten återblick till mitt arbete i landskapsregeringen där jag 

ansvarade för infrastrukturavdelningen.  

Som ni känner till så är ju vägplaner ganska komplicerade när de tas fram, 

de skickas på remiss till kommunerna där de processas och ställs ut osv. och 
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sedan kommer de tillbaka och då är de antagna av fullmäktige i kommunen. 

Ska då samma fullmäktigeordförande, som ettdera har godkänt eller kommer 

med vissa påpekanden kring de här planerna, sedan besluta om dem i land-

skapsregeringen och då tycka att de är bra, dåliga eller vill ha en komplette-

ring?  

Jag tycker att vi här i Ålands lagting faktiskt lite saknar sunt förnuft för till-

fället. Det sunda förnuftet säger ju att du inte kan sitta på flera operativa sto-

lar samtidigt.  

I det här fallet, under 2018, så är det mer än halva landskapsregeringen 

som sitter antingen som ordförande i fullmäktige eller vice ordförande. 

Under debatten här har åtminstone minister Nordberg och också ltl Göte 

Winé lyft fram att arbetet i kommunerna blir allt mer krävande. Du blir dess-

utom en offentlig person och du förväntas svara på olika saker i butiker, nöje-

sparker eller var man rör sig där medborgaren vill veta olika saker. 

Det har blivit arbetsdrygt att leda, det har blivit tyngre. Men hur har då 

ministrarna den här tiden? Att arbeta som minister i Ålands landskapsrege-

ring är inget arbete som man går till klockan nio på morgonen och hem 

klockan tre. Du går dit klockan åtta och du är glad om du går hem på middag, 

därtill förekommer kvällsaktiviteter, det egna partiet som kräver sitt och du 

har otaliga möten oftast på helger och även under semestern. När ska det då 

finnas tid för detta arbetsdryga arbete som fullmäktigeordförande i första 

hand ska dra? Jag förstår inte det.  

Man gör en parallell till finska sidan och säger att där är man stolt om en 

minister sitter i kommunfullmäktige. Ja, det tror jag säkert, men då behöver 

man titta lite på beslutsstrukturen. Varje minister i Finland har ett ministe-

rium under sig som fattar otaliga beslut på detaljnivå. Det finns inte här.  

Efter sex år i landskapsregeringen kan jag själv säga att många av de ären-

den som har kommit upp till diskussion från någon kommun eller från annat 

håll kan te sig ganska fnuttiga i ett åländskt perspektiv, men de är oerhört 

viktiga för den by eller den kommun där det sker. Otaliga är de uppvaktning-

ar som har kommit från någon kommun, företrädesvis med fullmäktigeordfö-

rande och kanske kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören. 

Hur ska en minister i det här fallet förhålla sig till detta? Ska man vara med i 

diskussionen hemma, ska man inte vara med? Det är ju som man dra en linje 

i vattnet. Vi talar här om sju personer totalt av Ålands befolkning på 29 000! 

Jag kan inte riktigt säga nu hur många som är valbara av dem, men i alla fall. 

Sju personer föreslår vi att inte ska ingå i presidiet i sin egen hemkommun, 

för att det ska vara rättvist, transparent och för att det inte ska finnas en 

misstanke om att man inte försöker dra hemåt. Jag tycker att det är själv-

klart! Tack. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Vtm Thörnroos hade ett intressant och eldfängt anfö-

rande. Jag tycker att det var lite väl kritiskt mot hela lagtinget. Det var 

flera ledamöter här som faktiskt har vissa sympatier för den här motion-

en och dess innehåll. En frågeställning som har lyfts av flera som har 

haft sympatier för motionen har ju varit själva tidpunkten av genomfö-

randet. Ska det nu göras mitt under en mandatperiod? Varför har inte 

centern föreslagit det här är under den tid man själv har suttit vid mak-

ten under lång, lång tid i regeringen? Varför måste det komma just nu? 
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Förstår man inte att det finns dubier mot att införa det mitt under en 

mandatperiod? Vore det inte rimligt att väljarna och kandidaterna som 

ställer upp i val får veta förutsättningarna inför valet av fullmäktige, 

presidier och ministrar? Är inte det rimligt? 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Tack ltl Petri Carlsson. Ja, jag borde naturligtvis ha tackat 

er som stöder motionen och som är intresserade av att diskutera frågan 

vidare. Men med en begränsad taltid så vill man hellre föra fram den 

åsikt och information som man tycker att inte har vunnit tillräckligt 

stort stöd redan tidigare. 

Frågan kan säkert diskuteras. Skulle jag personligen få välja så skulle 

jag säga att detta skulle träda ikraft från och med 2018. Som huvudmot-

ionären ltl Harry Jansson sade så är inte tidpunkten det viktigaste. Det 

viktigaste är att man kommer till ett resultat.  

Orsaken till att den här frågan har väckts nu är att det här är helt 

unikt. Ett ministerskap har aldrig tidigare utnyttjats i så stor utsträck-

ning i ett kommunfullmäktige som det görs nu. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Fru talman! Jag vill tacka vtm Thörnroos för anförandet. Det resulterade 

i att jag inte själv behöver gå upp och argumentera för min underskrift. 

Det stämmer precis överens med vad jag tänkte själv.  

Så fattigt med folk kan det inte vara på Åland så att ministrar måste 

sitta på ledande roller i fullmäktige i presidiet. Att det får förekomma är 

under all kritik.  

En mycket känd lagtingsledamot, som numera inte sitter i lagtinget, 

ltl Sundback sade en gång i tiden att man ska skilja på kommunalpolitik 

och landskapspolitik. Om man inte får en ändring så har man nog be-

kymmer att skilja på de rollerna. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack för det stödet ltl Brage Eklund. Min avsikt har varit densamma 

hela tiden oberoende om jag har suttit i regeringsställning eller inte. Det 

har funnits tillfällen i landskapsregeringens rum när jag har känt mig 

osäker på om vi har varit objektiva. Klarar vi av detta? Vi ska alltid 

komma ihåg att hemma är hemma, en människa är en människa och 

man kan inte alltid styra över sina egna tankar och känslor. 

Avslutningsvis vill jag säga att eftersom den här diskussionen är så 

pass intressant som den nu har utvecklats till så föreslår jag bordlägg-

ning till den 4 april. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Stephan Toivonen 

Tack, fru talman! Det här blev en väldigt intressant debatt, under en demilita-

riseringsdag så hamnar vi in på demokratifrågor.  
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Det finns både för- och nackdelar med de här systemen. Det har varit 

spännande att höra hur argumenten har gått fram och tillbaka. Det som ltl 

Jansson sade i början var ganska spännande, från de stora frågorna gick vi till 

de små frågorna.  

Många saker har sagts och det har varit mycket bra. Tidigare konstaterade 

jag problemen med kompetensen i kommunerna, ju mindre kommuner desto 

större problem. 

Sedan har vi jävsproblematiken som vi just hörde exempel på. Ibland har 

ministrarna inte ens suttit i fullmäktige och ibland har man suttit i presidiet. 

Man har gjort på olika sätt. Helt uppenbart har man klarat det. I fullmäktige 

känner man till jävsproblematiken och när något kommer upp i regeringen så 

bör man klara av det. 

Ltl Winé talade om att det är stor skillnad på små och stora kommuner. I 

de olika argumenten har vi inom Åländsk demokrati funderat på små och 

stora kommuner, jävsproblematiken och kanske just det argumentet som gäl-

ler arbetstiden. Rimligtvis är det skillnad på om man sitter i ett presidium i 

Brändö eller i Mariehamn. Det är en viss skillnad på kommunerna. 

Från Åländsk demokrati sida skulle jag vilja framföra ett kompromissal-

ternativ. Man skulle ändra lagen på det sättet att ministrarna inte skulle vara 

valbara till presidiet i stadsfullmäktige. Tack. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, fru talman! Jag tror att det slår lite fel med tanke på att vi ändå 

har rätt så stora kommuner som t.ex. Jomala och Saltvik. Jag vet inte 

hur det är med Saltvik men Jomala har gjort sig av med alla nämnder. 

Det medför att fullmäktige i Jomala sitter på nästan allt arbete som i 

stan görs av nämnderna. Det är en rätt så intressant tanke, men jag tror 

att den kommer att slå lite fel. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, fru talman! Ja, det är precis som ltl Igge Holmberg sade, det kan 

slå olika. Det var ett förslag i alla fall. Man kan också säga att det gäller 

de fem största kommunerna. Men som jag sade så är det en väldigt stor 

skillnad mellan Mariehamn, Brändö och Sottunga. Rent geografiskt är 

de också långt ifrån varandra. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Veronica Thörnroos 

Talman! Jag föreslår att ärendet bordläggs till den 4 april. 

Ltl Harry Jansson 

Talman! Jag ber att få understöda förslaget om bordläggning och bordlägg-

ningstiden. 

Talmannen 

Under diskussionen har vtm Thörnroos, understödd ltl Harry Jansson, föreslagit att 

ärendet ska bordläggas till plenum den 4 april. Ärendet bordläggs till plenum den 4 

april. 
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För kännedom 

7 Tobakslagstiftning 

Landskapsregeringens lagförslag LF 10/2015-2016 

Ärendet upptas till behandling vid plenum 04.04.2016. 

Plenum slutar 

Fredagen 01.04.2016 klockan 09.30 hålls en frågestund. Nästa plenum därefter hålls 

04.04.2016 klockan 13.00. Plenum är avslutat. 
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Frågestunden börjar 

1 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen 

F 2/2015-2016 

Vid en frågestund avgör talmannen vem som ges ordet för att ställa en fråga. Talman-

nen har också 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. 

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? 

Vtm Veronica Thörnroos 

Talman! Beräkningsgrunden för ÅMHM:s timavgift saknas, det framgår inte 

tydligt vad som de facto bör ingå i de timmarna, hur det ska faktureras och 

vad som sedan kom över i den allmänna kostnaden. ÅMHM:s styrelse begär-

de redan 2014 att få extrapengar för en projektgrupp för att titta närmare på 

frågan, det beviljades av landskapsregeringen.  

En referens- och projektgrupp bestående av representanter både från den 

politiska ledningen, från näringslivet och från kommunerna arbetade till-

sammans fram en rapport. Målsättningen för rapporten var att göra avgifts-

systemet mera förutsägbart, rättvist och transparent. Till sin hjälp hade man 

en tjänsteman som arbetade med det i sju månader. Resultatet, en rapport 

som sedan dess är en hyllvärmare. När avser landskapsregeringen ta del och 

aktivt aktivera de förslag som finns i rapporten? 

Minister Wille Valve 

Tack, ltl Thörnroos för att ledamoten lyfter denna angelägna fråga. Detta in-

går i reformen av ÅMHM:s taxasystem till vilken landskapsregeringen har 

satt en deadline på februari 2017. Parallellt med den här processen pågår 

även en översyn av ÅMHM-lagen till vilket nyligen har utsetts en arbets-

grupp, där undertecknad är ordförande och vicelantrådet Gunell viceordfö-

rande. Målet med arbetsgruppens arbete är att se över ÅMHM-lagen också i 
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bredare bemärkelse. Den frågan som ledamoten ställer hänför sig mera till 

taxasystemet, vilket landskapsregeringen har satt en deadline på februari 

2017 och vi jobbar med frågan. 

Vtm Veronica Thörnroos 

Talman! I referensgruppen ingick socialdemokrater, representanter från mo-

derat samling och från centern. Man arbetade intensivt, man hade en enskild 

tjänsteman i sju månaders tid att arbeta med frågan. Resultatet var färdigt 

redan våren 2015. Det fanns ingenting som på något sätt skulle ha förhindrat 

att man skulle ha aktiverat detta system redan från 2016, eftersom det fanns 

en bred enighet kring att det här var bra både från det privata näringslivet 

och från politiskt håll. Att då få reda på att arbete är totalt bortkastat och ska 

ligga och värma en hylla till 2017, det förstår jag inte. 

Minister Wille Valve 

Det förstår inte jag heller, eftersom det inte är så det är. De slutsatserna som 

den arbetsgruppen tog fram är fortsättningsvis relevanta, omhuldas av land-

skapsregeringen. Det är en bra sak att göra avgifterna mer transparenta, be-

gripliga vad det är för beräkningsgrund på dem. Det framgår ur regeringens 

regeringsprogram att vi jobbar från de utgångspunkterna.  

Politiskt är det inget problem. Problemen uppstår snarare i det praktiska 

dvs. parallellt implementerande av ÅMHM:s IT- och kvalitetsledningssystem, 

få in taxasystemet i denna helhet, vilket vi har satt en deadline till februari 

2017. 

Vtm Veronica Thörnroos 

Talman! Den information jag har fått av medlemmar i referensgruppen torde 

det inte finnas något hinder att man redan i dagsläget kunde aktivera detta 

system, som är synnerligen ett gediget arbete som gruppen har gjort. Med ex-

akta specificeringar och förändringar där den röda tråden i arbetet hela tiden 

har varit ökat ansvar till verksamhetsutövaren i form av egen kontroll, 

mindre tillsyn och mindre kostnader för det privata näringslivet och även för 

samhället. Därför känns det nog, vill inte säga bortförklaring, men jag har 

svårt att följa den logiska tråden i resonemanget från minister Valve att man 

behöver vänta till 2017, ett arbete som var färdigt i mars 2015. 

Minister Wille Valve 

Ledamoten Thörnroos har rätt i så måtto att i samma ögonblick som jag går 

ut ur detta rum, skulle man i princip kunna ta en enskild föredragning där vi 

ändrar på några siffror och höftar till nya avgifter för företagen. Landskaps-

regeringen anser inte att det är ett rättssäkert förfarande utan vi anser att det 

är något som bör begrundas noga och särskilt passa ihop med reformen av 

taxasystemet och kvalitetsledningssystemet på ÅHHM. 

Talmannen 

Följande frågeställare är ltl Brage Eklund, varsågod. 

Ltl Brage Eklund 

Tack, herr talman! Under 2015 antog lagtinget en lag om kommunernas soci-

altjänst. Intuitionen var att man gav en respit för kommunerna att under två 

år försöka arbeta fram ett samgående, samarbete som uppfyller lagens intent-

ioner.  
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Jag har vid olika tillfällen frågat efter regelverket för bedömningen när 

man uppfyller lagens intentioner. Det står i lagen att landskapsregeringen ska 

bedöma om man uppfyller kraven för lagen. När är det aktuellt att regelverket 

kommer att presenteras? Nu har lagen antagits, det har gått över 1/2 år sedan 

landskapsregeringen blev tillsatt. Man har fortfarande inte presenterat det 

och kommunernas arbete utifrån hur man ska jobba är väldigt svår när man 

inte vet bedömningarna och regelverket. 

Minister Nina Fellman 

Tack! Den här frågan borde egentligen besvaras av minister Wille Valve som 

har KST processen på sitt bord. Men om det är okej kan jag besvara frågan. 

Bollen är hos kommunerna. Kommunerna har enligt lagen får uppdraget att 

ta fram förslag som uppfyller det som lagen ställer upp, att det ska finnas so-

cialtjänstområden som är tillräckligt stora för att klara av arbetet på ett vet-

tigt sätt. 

Inom kommunerna har processen börjat, kommundirektörerna har disku-

terat olika förslag. Kommunförbundet är med i processen och även land-

skapsregeringen är med i diskussionerna. Några färdiga förslag att ta ställ-

ning till finns inte ännu. 

Ltl Brage Eklund 

Vet att arbetet i kommunerna har påbörjats men fortfarande är utgångspunk-

ten, bedömningen av landskapsregeringen som ingen vet på vilket sätt man 

kommer att bedöma om man uppfyller lagens intentioner. Arbetet man lägger 

ner nu, kanske kommer till något samarbete eller samgående och presenterar 

det för landskapsregeringen som säger att det här uppfyller inte kraven som 

vi har som mål. Borde man inte staka ut målsättningen, regelverket för kom-

munerna att det här måste uppfyllas för att få ett samarbetsstöd? 

Minister Nina Fellman 

Lagen blev som den blev uttryckligen för att det inte var landskapsregeringen 

som ska staka ut hur det skulle bli. Man ville ge kommunerna möjligheten att 

hitta egna lösningar innan fas två av lagen träder ikraft. Det är upp till kom-

munerna att hitta bra lösningar som är tillräckligt funktionella för att kunna 

accepteras. Det är en process där landskapsregeringen ska vara med kontinu-

erligt.  

Hittills har det inte kommit så färdiga förslag att ta ställning till för att man 

skulle kunna säga ja eller nej. Självklart ska landskapsregeringen vara med 

hela tiden i diskussioner, både med kommunförbundet och med kommuner-

na. 

Ltl Brage Eklund 

Herr talman! Har inte fått svar på min fråga ännu. När kommer regelverket 

så att kommunerna vet på vilket sätt de ska jobba efter för att uppnå lagens 

intentioner? 

Det är landskapsregeringen som har tagit initiativ till lagförslaget och tagit 

huvudmannaskapet för det och nu skickar man över det på kommunerna. Se-

dan ska landskapet bedöma om kommunerna har uppfyllt kravet, då måste 

man att åtminstone veta vad kraven är för att uppfylla lagen. 
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Minister Nina Fellman 

Kraven är det som står i lagen, den lagen har lagtinget antagit, utgående från 

det får man jobba. Det kommer inte att finnas ett regelverk där landskapsre-

geringen stakar ut att så här ska ni göra för att uppfylla det som lagen säger, 

dvs. att kommunerna ska göra jobbet, det är poängen. 

Talmannen 

Följande frågeställare är ltl Bert Häggblom, varsågod. 

Ltl Bert Häggblom 

Herr talman! I landskapet har vi över 2 000 fattiga enligt den utredning som 

föreligger. I vårt landskap finns i dag tiggare på våra gator som tidigare har 

varit förbjudet. I Sverige kom en lag 1847 som förbjöd tiggeri som sedan upp-

hävdes 1981. Det har även funnits en liknande lagstiftning i Finland. 

Avser landskapsregeringen att införa förbud mot det tiggeri som vi ser i 

landskapet idag, som inte utövas av våra medborgare i landskapet? 

Minister Wille Valve 

Svaret är nej. Landskapsregeringen avser inte att införa ett förbud mot tig-

geri, det står ingenting sådant i regeringsprogrammet och vi har inte överhu-

vudtaget diskuterat något sådant i landskapsregeringen. 

Ltl Bert Häggblom 

Tack, herr talman! Anser landskapsregeringen att det är okej det tiggeri vi har 

som börjar breda ut sig alltmer i landskapet? Tidigare var det enbart i Marie-

hamn men nu har det även brett ut sig över hela Åland, även utanför kyrkor 

när det är högmässa. 

Minister Wille Valve 

Landskapsregeringen jobbar utgående ifrån principen att vi bör involvera 

tredje sektorn i möjligaste mån för att framför allt råda bot på rotproblemen 

till tiggeriet. Här ingår samarbete med diakonin, kyrkan och relevanta orga-

nisationer inom tredje sektorn såsom Rädda Barnen och Röda Korset. 

Personligen har jag även förfäktat Mariefredsmodellen där man har sett att 

tredje sektorn har tagit ett ännu aktivare grepp och stegvis lyckats integrera 

tiggare i den lokala arbetsmarknaden genom att uppmuntra dem att sälja sa-

ker som exempelvis en förening har tagit fram, vilket har lett steg för steg till 

en integrering på arbetsmarknaden.  

Personligen tror jag på projektet av den här typen, det är projekt vi inom 

landskapsregeringen har diskuterat skulle vara möjligt att stödja. Men före-

bud nej, det har inte överhuvudtaget diskuterats. 

Ltl Bert Häggblom 

Tack, herr talman! Eftersom det är fråga om en ordningsfråga i kommunerna 

har vi en ordningslag i landskapet. Eftersom landskapsregeringen inte avser 

göra någonting, kan ni tänka er att lagstifta så att kommunerna får bestämma 

om frågan? Då måste även en ändring ske i ordningslagen, är det något land-

skapsregeringen kan tänka sig? Då är det upp till fullmäktige, församlingarna 

i landskapet att bestämma hur man vill göra? 
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Minister Wille Valve 

Allmän ordning hör inte till mitt ministeransvarsområde. På ett principiellt 

plan kan frågan bemötas så att i samband med att en ny grundlag trädde 

ikraft i Finland bedömdes ordningsstadgorna vara obrukliga i kommuner och 

städer, varför man både i Finland och på Åland gick inför en ordningslag. 

Den ordningslagen har vi inte diskuterat i landskapsregeringen att vi skulle se 

över, det är bäst att ställa den frågan till ansvarig minister Fellman. 

Talmannen 

Följande frågeställare är ltl Mikael Lindholm, varsågod. 

Ltl Mikael Lindholm 

Tack, herr talman! Hur kommer frågan, om den för 3 000 åländska jägare så 

viktiga vårjakten att lösas i år? Efter att ha läst lokaltidningarna ifrågasätter 

jag förfarandet att ministern anser att man måste frågar kommissionen först 

Bo. I den rapport som framlagts om ejders nya status nämns inte Åland med 

ett ord. Man får nästan känslan av att man försöker lösa ett problem som 

skapades först när ministern gick ut i media och meddelade att det kommer 

att bli svårare att bevilja tillstånd för vårjakten. Har ministern tillgång till an-

nan information än vi andra här i salen? 

Vicelantrådet Camilla Gunell 

Tack för det, frågan är inte oväntad. Var beredd på att denna fråga skulle 

komma upp i dag. 

Visst kanske det finns information som landskapsregeringen har som sam-

hället inte i övrigt har. Det som är skillnaden i år mot tidigare är att det har 

skett en omklassificering av ejdern, den kategoriseras nu som sårbar. Tidi-

gare har Åland, efter att vi fick ett domslut i frågan 2005, ändå kunnat visa på 

att arten har en gynnsam bevarandestatus, vilket har gjort att vi har kunnat 

skjuta den i litet antal och på våren eftersom man har kunnat konstatera att 

den inte finns för jakt här på hösten. 

Landskapsregeringen försöker hitta en strategi för vårjakten så att vi kan 

fortsätta tillåta vårjakt, men utan att äventyra den långsiktighet som vi också 

eftersträvar dvs. försöka hitta en modell där vi kunde undgå att hamna i 

domstol. Eftersom skillnaden nu är ganska markant, tidigare har vi skjutit en 

art som haft en gynnsam bevarandestatus, nu har den inte det längre.  

När alfågeln 2012 blev rödlistad, förbjöd vi jakt på alfågel. Det här är en le-

vande fråga, olika stammar av olika fåglar går upp och ner. Vi ser nu att svär-

tan har gått från att vara hotad till att nu vara på samma nivå som ejdern, här 

finns kanske nya möjligheter för jakt. 

I år är det viktigare än någonsin att hålla tungan rätt i mun och fatta rätt 

beslut. Jag har för avsikt att förankra en sådan strategi hos i lagtingets social-

och miljöutskott nästa vecka. 

Ltl Mikael Lindholm 

Tack, herr talman! Det är bra att man försöker hitta en långsiktig lösning, 

ingen är gladare än jag och man hittar det. Varken Åland eller Finland nämns 

med ett ord i den rapport som kommer. Går man till andra sidan skiftet jagas 

guding från 1 juni och från 20 augusti till årsskiftet jagas både åda och ungar. 

Våra 20 dagars jakt med en bag limit på två gudingar per person till kvoten 

på 3 800 fåglar skulle vara ett problem, sist och slutligen är ejder en av våra 
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vanligast förekommande fåglar i Östersjön. I det här läget borde vi inte gå in 

för att stänga av jakten. Har vi en gång visat att vi tycker att vi har så dåligt 

med fågel att vi inte kan jaga det lilla vi gör, hur ska vi då kunna motivera för 

att få tillbaka jakten? 

Vicelantrådet Camilla Gunell 

Jag har ingenting att säga emot det som ledamoten Lindholm anför, saken är 

helt och hållet juridisk. Vi har en dom från 2005, går vi nu över gränsen ris-

kerar vi jakten långsiktigt. Det gäller nu att göra det på ett bra sätt så att man 

kan jaga ett litet antal på våren på Åland och därmed bibehålla traditionen, 

men samtidigt se till att vi inte får ett domslut, vilket vi ha blivit varnade för 

att kommer att ske ganska omgående efter att vi tillåter jakt på ejder. Då gäl-

ler det att vi ser till att vi klarar oss ur det på något sätt så att vi långsiktigt 

kan värna jakten, eftersom vi ser att andra fågelarter också kan få en gynn-

sam bevarandestatus över tid. Det som behövs nu är att vi gemensamt med 

alla krafter, naturvänner, jägare och ålänningar hjälper till att stärka ejder-

stammen så att den återfår sin status som gynnsam igen. 

Ltl Mikael Lindholm 

Tack, herr talman! Vi hade en mycket konstruktiv och bra debatt i radion i 

går där även Ålands fågelskyddsförenings ordförande var med, vet inte om 

vicelantrådet hade möjlighet att lyssna på den. Hade förväntat mig att det 

skulle komma ganska kraftiga anvisningar om att vi borde avstå jakten, men 

det kom inte ett enda ord från Ålands fågelskyddsförening om att de ifråga-

satte den jakt som bedrivs nu. Det ser precis som jägarna på det, att tillsam-

mans kan vi klara av att skydda fågeln, skyddar mer än vi gör skada med den 

jakt som bedrivs idag. Robin Juslin var med och han betonade förvaltnings-

planer, det tror jag att både att Ålands fågelskyddsförening och jaktvårdsför-

eningarna är villiga att delta i, men då måste vi försöka bevara jakten åt-

minstone i den form den är idag. 

Vicelantrådet Camilla Gunell 

Det är mycket viktigt att vi hittar ett sätt att delta i förvaltningsplanen. Det är 

ett sätt att trygga jakten på sikt eftersom man ser på jakt inom ramen för en 

förvaltningsplan på ett annat sätt också från EU:s sida än vad man gör på den 

jakt som bedrivs nu som går från år till år med beslut som fattas.  

Eftersom statusen på alfågeln ändrade inledde man en förvaltningsplan 

som påbörjades 2014. Nu kommer det att påbörjas en förvaltningsplan för ej-

der som Åland har för avsikt att delta i. Vi behöver vara aktiva gemensamt, 

både landskapet, jägarna och ålänningarna gemen kan göra mycket. Ett motiv 

för fortsatt vårjakt på Åland ska naturligtvis vara jägarkårens aktiva viltvård-

ande insatser, jakten ska vara med som en motivationshöjande faktor. 

Talmannen 

Följande frågeställare är ltl Stephan Toivonen, varsågod. 

Ltl Stephan Toivonen 

Herr talman! Vill påpeka att det blev fel på ordningsföljden. Vill rikta min 

fråga till vicelantrådet eftersom ni är jaktminister. Jag är en av de få män i 

lagtinget som inte är jägare, det blir mer jämlikt för jag har förstått att vice-

lantrådet inte heller är en ivrig jägare. 
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Åländska demokrati vill värna om den åländska kulturen, vi är kulturkon-

servativa. Även om det är svårt att definiera vad den åländska kulturen är så 

är vårjakten en mycket klar del. Trots att vi är både djurvänner och vill värna 

om cirkusdjuren, hur många ejdrar har man tänkt att vi ska få skjuta? 

Vicelantrådet Camilla Gunell 

Vi kommer att återkomma till beslutet i dess exakta form under veckan, men 

före det kommer jag att komma till lagtingets social- och miljöutskott och 

förankra beslutet. Jag kommer inte att lämna ut några uppgifter om siffror i 

det här skedet. I övrigt blev frågan belyst i den tidigare frågeställningen. 

Ltl Stephan Toivonen 

Tack, herr talman! Jag ser det ur ett annat perspektiv för jag är också ornito-

log. Kan konstatera att stammen har ca 500 000 individer, där den största 

delen övervintrar i Danmark och häckar på Åland, Finland och i Sverige. EU 

föredrar höstjakt, i Danmark sköts 45 000 fåglar, året före 43 000 och året 

före det 41 000. Där har man kunnat öka det år från år medan vi har en bråk-

del av detta. Kan det vara möjligt från samma stam? 

Vicelantrådet Camilla Gunell 

Det är möjligt att det är så ur fågeldirektivets stadgar hur jakten får gå till. På 

hösten skjuter man i Danmark medan vi på Åland skjuter under produktions-

tiden på våren. Det är skillnaden och därför är vårjakten så pass mycket käns-

ligare än höstjakten i Danmark. 

Eftersom ejdern nu har bytt kategori och inte längre har en gynnsam beva-

randestatus utan anses nu vara sårbar så kan de också få effekter för den 

danska jakten. Det beror på vad förvaltningsplanen, som nu kommer att gö-

ras, kommer fram till för slutsatser. Där får vi se vad det kommer att betyda. 

Ltl Stephan Toivonen 

Tack, herr talman! EU säger att man inte får skjuta under produktionstiden, 

man ska skjuta under andra tider, det innebär en diskriminering mot de nor-

diska länderna, eftersom fåglarna häckar här. Åländska demokrati anser att 

det är en naturlig jakt att skjuta ett djur som lever i sin frihet till den sista se-

kunden. Har själv sett jakt i Frankrike, där föder man upp fasaner, släpper ut 

dem en vecka före jakten och pangar sedan på i två dagar. Då kan man ha jak-

ten precis när som helst. Är det den jakten EU vill ha, inte den naturliga? 

Vicelantrådet Camilla Gunell 

Det får ltl Toivonen fråga EU, inte mig. 

Talmannen 

Följande frågeställare är ltl Runar Karlsson, varsågod. 

Ltl Runar Karlsson 

Talman! Den 5 januari 2016 stod glädjen högt i tak hos radiolyssnarna i 

Långbergsöda. I en radiointervju lovade kulturministern att nu levande by-

borna ska ha företräde framom de som levde där för tusentals år sedan. Or-

dagrant sade kulturministern, ”Jag kan inte se något hinder för att man ska 

kunna bo och leva på normala premisser”. Det varit mycket lovvärt utta-

lande av kulturministern. 
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För att uppfylla detta i praktiken menade ministern att landskapet borde 

börja utgrävningar av 20 stycken fornlämningar. När avser landskapsrege-

ringen att påbörja utgrävningarna och när räknar man med att de cirka 20 

stycken fornlämningarna är färdigt utgrävda? 

Minister Tony Asumaa 

Tack, talman! Tack ltl Karlsson för frågan, frågan är angenäm. I dag klockan 

14 träffa släkten Mörn i Långbergsöda för att se vad vi kan göra. Det är sant 

som ltl Karlsson sade, mitt uttalande att man i dag borde kunna bo där man 

bodde för flera tusen år sedan, det står jag fast vid. För någon månad sedan 

beviljades ett tillstånd i Lemland där man tillät en förflyttning av en fornläm-

ning för att kunna expandera på sin tomt. Det är samma vi ser över i Lång-

bergsöda, om jag inte missminner mig är det 7 stycken registrerade fornläm-

ningar kvar där som eventuellt behöver flyttas för att kunna bo vidare. 

Uppdraget är angenämt och högst aktuellt. Redan idag går vi vidare och 

försöker göra livet lättare och bättre i Långbergsöda. 

Ltl Runar Karlsson 

Herr talman! Fick inte exakt svar på min fråga. Man kanske inte heller kan 

svara, vi får vänta på tilläggsbudgeten där man tar upp medel för att gräva 

upp fornlämningar i snabbare takt. 

Långbergsöda var en avfolkningsbygd på 60,70, 80-talet. På 90-talet och 

för tio till 15 år sedan inträffade något radikalt, säkert på andra ställen ute i 

landsbygden också, det fanns en ny generation som sökte sig ut i skogen nära 

sjön, bort från tätorterna. Precis så har också skett i Långbergsöda. Nu är det 

många som har slagit ner sina bopålar i den Långbergsöda myllan och trycket 

på inflyttningar är faktiskt ganska brant. Vi måste ta vara på det på Åland. 

Det tråkiga är att det är ett hinder för de som levde där för tusentals år sedan, 

att några krukskärvor ska hindra en ökad inflyttning. Kommer man i tilläggs-

budgeten att uppta mera pengar för att gräva ut i snabbare takt? 

Minister Tony Asumaa 

Tilläggsbudgeten kommer i sinom tid. Det som diskuterats inom avdelningen 

är att alla utgrävningar kräver resurser, det är inte gratis som alla vet. Vi har 

sett det som alternativ att ge det som en utmanarrätt eller privatisera gräv-

ningarna. Då kan landskapet beställa utgrävningar för x antal euro och på 

den vägen kunna effektivisera utgrävningarna i stället för att ha egna arkeo-

loger anställda året runt. Vi får återkomma till det i tilläggsbudgeten som 

kommer inom någon vecka. De här är idéerna som har förts. 

Givetvis ska ingen hindras från att bo på Åland, men givetvis vill ta tillvara 

vårt kulturarv som finns där och registrera det och i mån av möjlighet även 

kunna flytta det för nuvarande bosättning. 

Ltl Runar Karlsson 

Jag ger mitt beröm till ministerns ambitioner. Förstår även att finansmi-

nistern kommer att sätta tummen ner när man begär mera pengar, det är 

hans roll. Har också förståelse för att pengar är en bristvara. 

För att lätta på trycket borde man fundera på att ändra på lagstiftningen, 

ändra tolkningen av lagen så att man kunde få undanröja gravarna på ett mer 

rationellt sätt. Nog är Långbergsöda redan utrett det finns tusentals kruk-

skärvor, spikar, platser som man har undersökt. Man tror sig veta hur folk 
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har bott där och behöver faktisk inte göra ännu mera undersökningar. Trots 

allt är det bara en tro, hur vi tror att de levde förr. Till den delen är det nog 

färdigt utrett i Långbergsöda, det kan jag lova. 

Minister Tony Asumaa 

Om det är utrett eller inte, jag är inte arkeolog men ltl Karlsson verkar vara 

det så vi får lita på hans ord att det är färdigt utgrävt. 

Vad vi vet är att sju registrerade fornfynd inte är utgrävda. Över 1800 fynd 

är utgrävda och registrerade och tagits tillvara som kulturarv men fortfarande 

finns sju kvar och hoppas att vi också kan gräva ut dem. Resten får vi lita på 

ltl Karlsson att är utgrävda i Långbergsöda. Jobbet går vidare och vi försöker 

hitta den bästa och mest positiva lösningen för ortsborna i Långbergsöda. 

Talmannen 

Följande frågeställare är ltl Roger Nordlund, varsågod. 

Herr talman! Sannolikt är det så att den social- och hälsovårdsreform som 

genomförs i riket kommer att vara den reform hon kommer att ha de största 

konsekvenserna i landskapet Åland. Det är en av de större utmaningarna som 

vi stått inför under självstyrelsens historia. 

Det är tre olika konsekvenser. Den första är den ekonomiska konsekvensen 

när det gäller klumpsummesystemet. Har fått information om att det kan 

röra sig om ca 10 miljoner som det kan bli sämre för Åland. För det andra är 

det de behörighetsmässiga som formellt sett är neutralt. Vi vet ändå att kon-

sekvensen av en höjd statsskatt innebär att vi måste minska på kommunal-

skattesatserna på Åland, det blir i praktiken en väldigt stor förändring. För 

det tredje, substanslagarna när det gäller blankettlagstiftningen men det tän-

ker jag inte ta upp här idag, det får ha en egen skola. 

På de två första frågorna vill jag höra hur statusen är just nu? 

Minister Mats Perämaa 

Tack, herr talman! Tack för frågan, den är oerhört väsentlig. För ungefär en 

månad sedan offentliggjorde landskapsregeringen de farhågor man hade gäl-

lande den metod att genomföra social- och hälsovårdsreformen som Finlands 

regering via finansministeriet stod i beråd att göra. Landskapsregeringen 

sade att det rent finansiellt kommer den metoden att innebära en finansiell 

förlust för landskapet mellan tio till 15 miljoner euro, åtminstone. Vi påtalade 

det behörighetsmässiga ingreppet i självstyrelsen om man går in för den åt-

gärden. Vi var öppna och tydliga med det. 

Sedan dess sker det ett arbete, faktiskt denna vecka, där delegation från 

landskapsregeringens finansavdelning har varit på besök till finansministe-

riet för att få reda på hur planerna avancerar. Det var inte ett förhandlings-

möte utan mera ett informationsmöte. Nya möten kommer att genomföras 

framöver. 

Vi har fått bekräftelse på att finansministeriet förbereder en proposition 

utgående ifrån att man ska höja statsskatten, minska den kommunala skat-

ten. Precis så som vi framförde för en månad sedan med dessa möjliga nega-

tiva effekter för landskapet. Det var bra att landskapsregeringen för en må-

nad sedan var tydlig med de ekonomiska konsekvenserna förslaget har, för nu 

har uppenbarligen finansministeriet också kunskap om detta. Gällande den 

finansiella biten har staten för avsikt att neutralisera effekterna av det. 
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Ltl Roger Nordlund 

Herr talman! Hur ser de handlingsalternativen ut, hur kan man neutralisera 

effekten av åtgärden som man planerar från staten? Finns det ett eller finns 

det flera alternativ man arbetar med? 

Minister Mats Perämaa 

Herr talman! Vill inte i detalj säga vad som försiggår i det tjänstemannamö-

ten som genomförs. Måste ha respekt för diskussionen som inte är tänkt för 

offentligheten. 

Det som har nämnts som ett alternativ, vi får komma ihåg att det inte var 

någon förhandling, är en justering av avräkningsgrunden till 2019 för att ne-

utraliserat den ekonomiska effekten. 

Gällande behörighetsfrågan måste självstyrelsepolitiska nämnden, land-

skapsregeringen och lagtinget nogsamt fundera på vilka eventuella förslag vi 

ska lägga i frågan. Där avser landskapsregeringen och jag att föra en tät dia-

log med självstyrelsepolitiska nämnden och lagtinget för att se om vi kan hitta 

ett förslag som kan neutraliserat behörighetsdelen också. 

Ltl Roger Nordlund 

Herr talman! Den lättaste biten är att klara ut det ekonomiska med klump-

summan. Den svåra utmaning, men som samtidigt kan ge vissa möjligheter 

här på Åland om man sätter sig ner och går igenom systemet som sådant, är 

hur vi ska hantera relationen mellan landskapet och kommunerna. Kommer 

landskapsregeringen att involvera kommunerna i det? Hade en speciell 

känsla i kroppen när vi diskuterade Mariehamns stads mål under de kom-

mande fyra åren, samtidigt som man visste att det här fanns i bakgrunden 

som helt och hållet kan ändra grundförutsättningen för kommunens eko-

nomi. Förändringen som är på kommande har inte landat i kommunsektorn 

ännu, man har inte insett den stora förändring vi står inför. Kan man tänka 

sig att man tillsätter en parlamentarisk kommitté för att se på de olika alter-

nativ som man måste titta på inför den stora förändringen? 

Minister Mats Perämaa 

Herr talman! Givetvis ska kommunerna involveras i detta. Avtalet om samar-

betet säger att landskapsregeringen ska samråda med kommunerna när det 

finns förslag som väsentligt påverkar kommunernas självstyre och ekono-

miska förutsättningar. 

Beredning pågår som bäst vid finansavdelningen och landskapsregeringen 

kommer så småningom att diskutera det alternativ som vi kan identifiera. Jag 

har sagt ur talarstolen att vi ska rådgöra åtminstone med självstyrelsepoli-

tiska nämnden, vilken är parlamentariskt tillsatt. Vi får återkomma till frågan 

om vi behöver ytterligare fördjupa samarbetet i någon annan form, avsikten 

är att föra en tät dialog med hela lagtinget. 

Talmannen 

Följande frågeställare är ltl Britt Lundberg, varsågod. 

 

Ltl Britt Lundberg  

Den fjärde februari, för två månader sedan i morgon, gav regeringen i Fin-

land ett pressmeddelande om att regeringen har fattat beslut om ändringar i 

utlänningslagen där bl.a. hantering av uppehållsrätt inte längre endast ska 
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behandlas av polisen utan också av Migrationsverket. Det här betyder att be-

handlingen av uppehållsrätt på Åland avses flyttas från Ålands polismyndig-

het till Migrationsverket i Åbo. 

Landskapsregeringen har i ett utlåtande häromdagen, meddelat att det är 

av yttersta vikt att dessa ärenden ska kunna hanteras i Mariehamn. Dessutom 

hänvisar regeringen till självstyrelselagen och påpekar, helt korrekt, att Åland 

borde höras innan statlig verksamhet indras. Landskapsregeringen skriver att 

den vill diskutera ärendet. Förhoppningsvis har Finlands regering hunnit läsa 

Ålands regerings mycket sena yttrande, men det är tveksamt för igår över-

lämnades ärendet från regeringen till riksdagen.  

Min fråga rör hanteringen av det här ärendet. Vilka insatser och kontakter 

har tagits från den åländska regeringens sida för att förhindra att våra inflyt-

tade ska behöva lägga orimliga restimmar till Åbo för att kunna anhålla om 

uppehållsrätt? Vad säger minister Jari Lindström till regeringen om hur pro-

blemet ska lösas? 

Minister Nina Fellman 

Den här frågan har hanterats dels av polismästaren, dels av relevanta tjäns-

temän på avdelningen, frågan har besvarats när den kom till landskapsrege-

ringens kännedom. Vi lyfte då fram de argument som ltl Lundberg tog fram 

att det blir besvärligt att ta sig till Åbo för de som bor på Åland och behöver 

söka uppehållstillstånd. Några ytterligare kontakter har inte tagits. 

Ltl Britt Lundberg  

Herr talman! Det finns ett politiskt ansvar och skulle vi förlita oss på att det 

är tjänstemännen som ska sköta allting behöver vi ingen landskapsregering. 

Det behövs ett ansvar inom politiken att följa det som sker inom politiken. 

Även att regelbundet föra en diskussion med samtliga ministrar för att få 

ärenden på rätt sätt behandlade så att det även fungerar på Åland. 

Eftersom ärendet konstateras vara av yttersta vikt, förväntas det även att 

ärendet genast tas i och att det verkligen görs ansträngningar för att få till 

förändring. Ytterligare om ärendets hantering så undrar jag varför ärendet 

beslutats på enskild föredragning? I vår lagbok stadgas att ärenden som rör 

landskapets förhållande till staten avgörs i plenum. Eftersom det även är ett 

ärende som berör självstyrelsen undrar jag om ministern har tagit råd av 

självstyrelsepolitiska nämnden för att få ytterligare tyngd bakom utlåtandet? 

Minister Nina Fellman 

Jag ansåg inte att det behövde tas till plenum och inte heller självstyrelsepoli-

tiska nämnden eftersom det var ganska bråttom med att få ut svaret, vilket ltl 

Lundberg förstås känner till. 

Ltl Britt Lundberg  

Ska vi tolka det så att landskapsregeringen inte behöver följa lagen utan själv 

enskilt kan avgöra vad ett ärende ska följa. Det står klart och tydligt i lagstift-

ningen vilka ärenden som ska tas upp i plenum.  

Eftersom ärendet från regeringen anses vara av yttersta vikt, vilket man 

inte kan säga för varje ärende, eftersom man måste göra en prioritering varje 

dag i varje ärende som minister. Det är bekymmersamt att inga personliga 

diskussioner har förts med ministern, inga ansträngningar har vidtagits för 

att undvika att denna förändring ska sättas i kraft. Vad har ministern att säga 
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till våra nyinflyttade ålänningar om hur det här ärendet har skötts och priori-

terats? 

Minister Nina Fellman 

Landskapsregeringen ska självklart följa lagen. Om ltl Lundberg anser att 

landskapsregeringen inte har följt lagen bör hon vidta åtgärder för att rätta 

till detta. 

Vi har gjort vad vi kan och kommer att fortsätta följa frågan och hoppas att 

vi ska hitta en lösning på den. Om man går in för den här modellen, som har 

kommit till på grund av en väldigt pressad situation i riket med stora flyk-

tingströmmar som ska hanteras, försöka hitta en lösning för Åland, om det 

blir så att personerna försvinner från Åland, kanske kan komma hit under 

vissa dagar i månaden. Vi jobbar på en lösning. 

Talmannen 

Följande frågeställare är ltl Harry Jansson, varsågod. 

Ltl Harry Jansson 

Tack, talman! Vi har en självstyrelse som snart fyller hundra år. En fråga som 

från början har varit lite het, värnpliktsfrågan. Det är inte bara jaktfrågor som 

kan vara heta. Den har till och från avdramatiserats, dramatiken till att börja 

med handlade om att man inte ville att åländska separatister skulle ha vapen i 

handen. Den officiella förklaringen var att ålänningar inte kunde göra värn-

plikt p.g.a. av kommandospråket på finska. Sedan fanns det en annan san-

ning, verkligheten. 

I dag har vi en situation där vi har befriat de som har hembygdsrätt, men 

det finns passusen i självstyrelselagen om den som har flyttat till Åland efter 

tolv års ålder från annan ort. Här har vi de nya ålänningarna. Är det rätt att 

de nya ålänningarna som flyttar hit från t.ex. forna öststater ska göra värn-

plikt trots att man flyttar till demilitariserade Åland? 

Vicelantrådet Camilla Gunell 

Frågan om allmän värnplikt är ganska bred och säkert också under diskuss-

ion i Finland. Finland har hittills valt att behålla den allmänna värnplikten. I 

takt med att saker och ting förändras säkerhetspolitiskt, även hur Finland 

kommer att agera framledes i relation till sitt samarbete nordiskt eller till 

Nato är det möjligt att här kommer förändringar. 

Vad gäller värnpliktsfrågan har jag en aning om att den diskuteras också i 

Ålandskommittén. Det vore bra om ltl Jansson och andra som sitter i Ålands-

kommittén tar upp frågan till diskussion där och försöka komma till en lös-

ning om hur man ska ha det på längre sikt. 

Ltl Harry Jansson 

Tack talman! Det stämmer. Alla kollegor har givetvis läst Ålandskommitténs 

delbetänkande från i fjol, så vet ni och kan ni den här frågan, dvs. vi berör 

den och den kommer på ett sätt att få en lösning. Men frågan om nya ålän-

ningarna, man flyttar in från t.ex. Rumänien man söker finskt medborgar-

skap för att kunna få hembygdsrätten, men informeras inte om följderna från 

polisen eller annan landskapsmyndighet om att man därmed, om ansökan 

görs före 30 års ålder, då är det värnpliktsfrågan som väntar runt hörnet. Här 

har vi en informationsplikt gentemot de nya ålänningarna så att de kan pla-

nera sin tillvaro. Det här slår sönder vardagen för äldre personer som har fa-
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milj, eget företag, jobbkarriärer, har vi inte ett ansvar för att de nya ålänning-

arna för att kunna planera sin tillvaro? 

Vicelantrådet Camilla Gunell 

Det har vi absolut. I går fick vi en mycket bra presentation av det nya hand-

lingsprogrammet för integration. Det kommer troligen till lagtinget för dis-

kussion i form av ett meddelande, där är ett tillfälle att beröra detta.  

Om det finns en informationsbrist i det gentemot de nya ålänningarna är 

det givetvis något man måste se till att det kommer dem till del. Eftersom 

detta inte är vår behörighet, överhuvudtaget kring värnplikt och i migrations-

frågor, så är det definitivt rätt plats att hantera den i Ålandskommittén, jag 

önskar lycka till. Men landskapets ansvar är att se till att informationen finns 

och finns den inte så ska den på plats. 

Ltl Harry Jansson 

Tack för det ministern. Hoppas det verkligen är något som går ut. Kommer 

man till polisen och vill söka om finskt medborgarskap så bör detta finnas 

med som en automatisk informationsdel. 

Doktoranden i offentlig rätt, Heidi Öst, har i ett tidningsinlägg sagt att det 

finns ingen skyldighet för nya ålänningar, sådana som flyttat hit efter tolv års 

ålder, att göra värnplikt. Vi har en lucka i systemet som vi varit för passiva i, 

även för min egen del, vi har inte uppmärksammat det tillräckligt noga. I vän-

tan på att vi inom ramen för det nya självstyrelsesystemet får en lösning på 

detta hoppas jag att landskapsregeringen tar allvarligt på informationsplik-

ten. 

Vicelantrådet Camilla Gunell 

Vi tackar ltl Jansson för att han lyfte frågan i denna frågestund. 

Talmannen 

Följande frågeställare är ltl Jörgen Pettersson, varsågod. 

Ltl Jörgen Pettersson 

Tack talman! Jag saknar ämnet energi i dagens debatt. Vi har i mars månad 

haft en energivecka i Finland som uppmärksammades väldigt stort. Vi har en 

av världens mest avancerade kablar mellan Finland och Åland numera, som 

världsbolaget ABB använder i sin marknadsföring på olika sätt. Den öppnar 

för möjligheter, vilket även nämns i regeringsprogrammet.  

På vilket sätt arbetar näringsministern för att man ska uppfylla de visioner 

man hade i regeringsprogrammet som baserar sig i mångt och mycket på 

vindkraftens uppbyggnad, som senare stötte på viss patrullen? Vindkraftsbo-

lagen har sagt att man behöver ha i stora slängar 900 000 för att bevara de 

befintliga vindkraftverken, finns de pengarna och hur jobbar näringsmi-

nistern kring detta? 

Vicelantrådet Camilla Gunell 

Tack för det, är en mycket angelägen och aktuell fråga som ltl Petterson lyf-

ter, även något vi kommer att belysa närmare i den kommande tilläggsbudge-

ten. 

Vi har både en kortsiktig plan och en kortsiktig diskussion kring hur man 

kan värna och se till att den befintliga vindkraften på Åland, förstås inte alla 
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vindmöllor som finns idag och har uppnått en viss teknisk ålder blir kvar, 

men åtminstone stommen i den befintliga vindkraften. 

Den andra strategin som måste vara mer långsiktig är någon typ av stödsy-

stem där också vindkraft och förnyelsebar energi generellt, men vindkraft 

som för Ålands del är mycket passande energiform kan främjas. Vi tittar och 

diskuterar som bäst med bolagen kring en lösning på kort sikt och en på 

längre sikt. 

Ltl Jörgen Pettersson 

Vid sidan av vindkraften pågår mycket annat idag. Energifrågorna är något 

som hela Europa sysselsätter sig med. Det har blivit besvärligare eftersom ol-

jepriset är så lågt och det stimulerar inte till nya innovationer. 

Åland har utgjort ett lysande undantag i den frågan. Man har drivet av den 

finska storindustrin på många sätt, tagit fram något som heter Åland demo. 

Det går ut på att man ska använda lagstiftningsbehörighet och annat på 

Åland för att skapa ett mikrosamhälle som ska vara helt förnyelsebart. Till det 

här har det privata näringslivet ställt upp rätt generöst, får man säga de vill 

vara med och driva detta. Medan budgeten för det som tidigare hette Ålands 

teknologicentrum, nu går det under namnet ÅTEC, har fått se hur anslagen 

har minskat. Finns det en vilja i landskapsregeringen idag att driva på detta 

genom att även tillskjuta budgetmedel för att förverkliga dessa planer? 

Vicelantrådet Camilla Gunell 

Det var tacksamt och bra att man från privata sektorn visade intresse för frå-

gan ekonomiskt, det var inte så väldigt stora belopp per företag, men är man 

många blir det i alla fall en del. Det är viktigt att man från privat sektor ser ett 

värde i demoplattformens möjligheter och därmed också integrerar dem i ar-

betet. De är viktiga aktörer om den ska förverkligas på Åland med smarta nät 

och mycket annat intressant som finns i den här helheten. Vad jag kan be-

döma har vi löst frågan ekonomiskt för projektet. 

Ltl Jörgen Pettersson 

Det är goda nyheter. Man behöver satsa lite pengar för att detta ska fungera. 

Det finns dock komplikationer i att det handlar om näringspolitik som vi ska 

sköta själva från Åland, det har vi fått uppleva den hårda vägen denna vinter. 

Hur är förhållandet mellan landskapsregeringen och finansiering i dagens 

läge, har näringsminister Gunell träffat den finska näringsministern Olli 

Rehn och diskuterat dessa frågor med anledning av att det är rätt mycket som 

går ihop? Vi har sett att vindkraften inte riktigt gick hela vägen, men det finns 

väldigt många andra planer som Rehn så sent som i förra veckan lyfte i Vasa 

och som på många sätt kunde vara väldigt tillämpliga även på Åland. För-

kommer sådana diskussioner över behörighetsgränserna? 

Vicelantrådet Camilla Gunell 

Kontakter har hållits med minister Olli Rehn även kring våra kraftbolag och 

exportmöjligheterna av el via Finlandskabeln. Jag kommer själv att träffa ho-

nom i juni för att förhoppningsvis då i samband med ett nordiskt minister-

möte kunna diskutera vidare. 

Frågestunden slutar 

Frågestunden är därmed avslutad. Nästa plenum hålls 4 april 2016 klockan 13.00.  
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Plenum börjar 

Närvaroregistrering. 29 ledamöter närvarande. 

Lagtingsledamoten Gun-Mari Lindholm anmäler om ledighet från plenum 4-6 april 

2016 på grund av privata angelägenheter. Antecknas. 

Herr landshövding 

Värderade herr talman! Jag ber att få överlämna för behandling republikens 

presidents framställningar till Ålands lagting om bifall, dels avtalet i proto-

kollet med Spanien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgå-

ende av skatt beträffande skatter på inkomst, dels avtalet med Tyskland för 

att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträf-

fande skatter på inkomst och dels ändringarna i artiklarna 8 och 39 i kon-

ventionen om vägtrafik och dess tilläggsprotokoll.  

Talmannen 

Herr landshövding! Ärendena kommer att behandlas i sedvanlig ordning. 

Remiss efter bordläggning 

1 Ändring av kommunallagen 

Ltl Harry Janssons m.fl. lagmotion LM 1/2015-2016 

Ärendet bordlades vid plenum den 30 mars 2016. Talmannens förslag är att ärendet 

remitteras till lag- och kulturutskottet. 

Diskussion.  

Ltl Britt Lundberg 

Herr talman! Efter att ha fått återgivet hur diskussionen gick i onsdags kring 

lagmotionen, kan vi med glädje konstatera att den verkar mottas på ett posi-

tivt sätt bland ledamöterna i vårt parlament, vilket är bra. I ett demokratiskt 

samhälle är det angeläget att maktpositionerna inte koncentreras utan att 

den mångfald vi har också återspeglas i att de som har de högsta positionerna 
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inte bara är ett fåtal människor utan att man klarar av att dela med sig av in-

flytande i de olika positionerna. På så sätt blir flera representerade, besluten 

blir klokare och framförallt, vi kommer längre ifrån det som annars kan lik-

nas vid sådant som är mindre sunt i demokratiska sammanhang.  

När det handlar om att vara minister i en regering så är det också så, att 

det är ett tillfälligt uppdrag där man mer eller mindre viker sitt liv under en 

period för att styra samhället framåt. Att då samtidigt mer eller mindre vika 

sitt liv åt att också driva kommunens frågor framåt borde i rimlighetens 

namn falla på sin självklarhet. Man kan inte ha utrymme för det. Jag vet att 

det i diskussionen också har tagits upp det märkliga i när kommunen och 

landskapet ska mötas för förhandlingar, vilken sits ska då personen företräda 

som har två positioner på samma gång. Det är bra att det inte verkar finnas 

något motstånd kring lagmotionen och förhoppningsvis ska den förverkligas. 

Det är oerhört viktigt att de som svär eden för att sköta ministeruppdraget 

också helhjärtat ägnar all sin tid åt att jobba för landskapets bästa och få vårt 

samhälle att fungera på allra bästa sätt. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Herr talman! Ledamoten Lundberg förde fram ganska starka argument 

varför man inte borde sitta i presidiet samtidigt som man sitter i land-

skapsregeringen, att man borde dela med sig av posterna i kommunen. 

Jag undrar, eftersom ledamot Lundberg själv har varit i presidiet i stads-

fullmäktige samtidigt som hon var minister, hur kommer det sig att 

detta kommer nu? Har ledamoten kommit till insikt just nu när hon inte 

själv är i regeringen? 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Det är alldeles rätt att jag har varit invald i presidiet som 

andra viceordförande i stadsfullmäktige samtidigt som jag senare blev 

minister i landskapsregeringen. Som andra viceordförande hade jag 

egentligen inga uppdrag, därför att jag inte hade tid till det. Vi gjorde ett 

specialarrangemang så att vicegruppledaren fick sitta i presidiet i stads-

styrelsen, vilket inte alls var någon bra lösning. Det var möjligt då men 

jag tycker inte att det är något att sträva efter eftersom det inte finns ut-

rymme för det. Man kan inte, när man kommer hem klockan 19.00 häri-

från och kanske kommit hit klockan sju-åtta på morgonen, ha utrymme 

att sedan göra ett bra arbete och framförallt, att hitta tiden för att repre-

sentera staden och sköta olika uppdrag.  Det jag i princip gjorde som 

andra viceordförande i stadsfullmäktige var att jag satt ett möte som 

ordförande i en budgetbehandling och sedan hade jag två representat-

ionsuppdrag under min semester på sommaren. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack herr talman! Jag blev förvånad över att ledamot Lundberg lyfte 

fram detta så starkt men inte sagt något tidigare när ledamoten innehaft 

uppdraget. Därför ville jag ställa frågan, men tycker inte att jag fått nå-

got svar. Varför kom det just nu och inte tidigare? Har det någon bety-

delse att Centern sitter i opposition? Det är min fråga. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Nej, det finns inget sådant samband. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Wille Valve, replik 

Tack herr talman! En reflexion. Rent matematiskt skulle det handla om 

3 x 16 personer = 48 som inte får bli presidiemedlemmar i de åländska 

kommunerna. Om man följer resonemanget så omfattas också vissa för-

troendeuppdrag i kommunförbund. Min personliga upplevelse har varit 

att det inte direkt varit någon rusning till förtroendeuppdragen i de 

åländska landsbygdskommunerna. Det kan rentav vara svårt att moti-

vera folk att ställa upp som presidiemedlemmar i fullmäktige. Delar ltl 

Lundberg den här farhågan? 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Nej, det gör jag inte. Det är en jätteviktig uppgift för alla 

som har någon form av ledande ställning att se till att man också skapar 

ett sådant klimat runt sig men också hjälper andra att vilja bli kom-

mande ledare. Det betyder att man behöver fundera över hur man be-

driver arbetet inom partierna för att ta fram flera nya som vill ta ett le-

daransvar. Det kan inte vara möjligt, om man har så mycket att göra 

som minister, att man konstaterar att det är de som ska ha uppdragen 

som ingen annan upplever sig ha tid att ha. Det är någonting som inte 

stämmer. Det är i alla fall ministrarna som måste vara de som jobbar 

mest på hela Åland. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Tony Asumaa, replik 

Tack herr talman! Ledamot Lundberg talar om att man får en klarare 

rollfördelning vad gäller beslutsdelegering och att man inte har ut-

rymme att göra annat än att sitta som minister. Kan så vara. Men som 

exempel lyftes Mariehamns stad. Vi har också olika storlek på kommu-

ner. Vi har Mariehamns stad och vi har kommuner som är jättesmå. 

Rollernas dignitet är ganska olika beroende på vilken kommun vi pratar 

om. Har ledamot Lundberg någon uppfattning om detta? Tror ledamo-

ten att arbetsbördan är lika i Sottunga som i Mariehamns stad? 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr Talman! För det första. Om man skulle vara fullmäktigeledamot i 

Sottunga så betyder det också att man måste vara tjänstledig i många 

dagar. Den dag du har fullmäktigemöte på kvällen så kan du överhuvud-

taget inte uppfylla ditt ministeruppdrag samma dag. Det betyder att du 

måste lägga alla årets semesterdagar på de dagar som det är fullmäkti-

gemöten. Det utgör en försvårande del det också. Det är svårt att hinna 

med sitt arbete om man ska vara borta en hel dag på grund av kommu-

nikationerna. Det andra är, om du arbetar en hel dag från kl. 08.00 – 

18.00, när ska man då, som minister, tala med personalen i kommunen? 

Man kan inte begära att personalen ska sitta på jobbet på kvällarna för 

att ministrarna ska hinna förbereda och diskutera, så när ska man hinna 

förbereda sitt arbete. Det finns självklart inte utrymme för det under en 

ministers tid utan det här är ett fritidsuppdrag. 
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Minister Tony Asumaa, replik 

Tack herr talman! Sottunga var bara ett exempel, jag hade lika bra kun-

nat säga Lemland, för dit kommer man med bil på 18 minuter. Gällande 

fullmäktigeordförande så är det väl kommunstyrelsens ordförande som 

pratar med personalen och förbereder ärendena inför fullmäktige. Jag 

tror inte att fullmäktigeordförandena springer runt så mycket och pratar 

med personalen. Om man sedan är vice- eller andra viceordförande så 

inte representerar man kommunen någonstans med någonting, utan det 

gör kommunstyrelsens presidium och fullmäktiges ordförande. Men, le-

damot Lundberg, några fördelar med att man också sitter i lagtinget är 

att man kanske kan delge information till kommunerna som behandlas i 

lagtinget. Många gånger är det så ute i kommunerna att man inte vet 

vad lagtinget bestämmer. Då har det varit bra att någon i suttit i lag-

tinget och berättat om det i fullmäktige.  

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman!  Om ministern läser lagförslaget så finns det inte några be-

gränsningar för lagtingsledamöterna att delta i det kommunala arbetet. 

Det här handlar om ministrar. När det handlar om en fullmäktigeordfö-

rande, så är det den högsta representanten för kommunen som också 

ska förhandla och representera för kommunen osv. Allt det här ska i 

princip föras och göras på helgkvällar, vilket faller på sin egen orimlig-

het. Ministrarna följer tjänstemannalagen. Man kan inte tänka sig att 

ministrarna ska börja ta av sin arbetstid, det kan inte heller tjänstemän-

nen göra och ministrarna har inte någon annan ställning än de. Det blir 

problem också för tjänstemännen att motiveras att följa regler om inte 

ministrarna gör det. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Axel Jonsson  

Tack herr talman! Det är en väl motiverad motion som av underskrifterna 

framgår att jag förstås stöder. Jag tycker att debatten nu börjar bli litet tek-

nisk, hur man ska hinna på alla möten osv. För mig handlar den här motion-

en mera om grundläggande principer och vad vi förväntar oss av en minister 

eller en fullmäktigeordförande t.ex. 

Jag tycker också att det finns en aspekt som kan vara relevant att fundera 

över och belysa i sammanhanget och det är vilken typ av arbete och debatter 

vi har här i lagtinget. Jag tycker att vi ibland har vissa tendenser att debatter-

na och arbetet i lagtinget får stora inslag av kommunalpolitik. Jag tror att 

överlag så är det något vi borde tänka mera på, hur vi kan utveckla lagtings-

arbetet till att bli mera ett lagstiftande arbete och ett arbete som siktar på att 

utveckla Åland på ett övergripande sätt, utan så stora inslag av kommunalpo-

litik. Här är den här typen av regleringar och bestämmelser oerhört centrala. 

Hur många stolar ska man kunna sitta på samtidigt, hur många hattar ska 

man kunna ha?  

Personligen skulle jag föredra ett sådant system som man hade efter 1978, 

då man begränsade valbarheten till fullmäktige för t.ex. en minister och såg 

till att om man sitter som minister i landskapsregeringen så befattar man sig 

inte med kommunalpolitiken under den perioden. Man kan ställa upp i båda 
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val, men blir man invald i landskapsregeringen, så väljer man att fokusera på 

det arbetet helt och hållet och deltar inte i vare sig fullmäktige eller fullmäk-

tigepresidiet.  

Jag förstår att det finns olika motiv och argument för olika lösningar. Mot 

den bakgrunden har jag gått med på den här kompromissen, för jag tycker att 

den är ett steg i rätt riktning. Det finns en risk att man måste förhandla med 

sig själv om man både sitter i fullmäktiges presidium och i landskapsrege-

ringen. Den risken finns också förstås om man sitter i fullmäktige, men den 

är betydligt starkare om man har en så pass framträdande position i fullmäk-

tige som ändå ett presidieuppdrag medför.  

Mot den bakgrunden stöder jag det här förslaget även om jag personligen 

hade varit beredd att gå ännu längre. Jag tycker att vi borde arbeta - när vi tit-

tar framöver på den här typen av regelverk - för att se till att renodla uppdra-

gen så mycket som möjligt. Åland är ändå ett litet samhälle. Vi har kontak-

terna till varandra ut till våra fullmäktige och kommuner. De finns inom par-

tierna, de är mycket goda. Vi kan inte säga att den kontakten på något sätt 

skulle brytas om man renodlade uppdragen mera och spred litet på hattarna, 

om uttrycket tillåts.  Med den vägkosten för framtiden, herr talman, så tackar 

jag för ordet. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack herr talman!  I början av anförandet så hakade jag upp mig på vad 

ltl Jonsson sade och tänkte att man ju måste ha rätt att ställa upp i val. 

Ska man avstå platsen i ett fullmäktige om man kommer in i lagting och 

landskapsregering? Vi ska komma ihåg att fullmäktige och styrelse i 

kommunerna, den ena verkställande, den andra tar de höga besluten. 

Lagting och regering är samma sak. Att sitta i ett fullmäktige ska inte 

vara något problem fastän du sitter i en regering. Men att sitta i en 

kommunstyrelse och samtidigt sitta i en regering, det är ett problem. 

Det problem som jag tycker att finns och som jag inte tycker att har lyfts 

lika mycket är just det, att man kan bli vald till ordförande och då sitta 

med på styrelsemötena. Det är det som kanske är problemet. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Talman! Jag ska ta ett konkret exempel för att förtydliga vad jag me-

nade. I valrörelsen fanns det en politiker som diskuterade en viss fråga 

och han sade att ”nu ska lagtingspolitikerna och kommunpolitikerna åka 

hem och förhandla litet med sig själva och se vad man kommer fram 

till”. Flera av er vet säkert vilket uttalande jag syftar på, jag vill inte an-

vända några namn. Jag tycker att det uttalandet var så pass typiskt för 

vilken typ av intressekonflikt som kan uppstå, när man sitter och arbetar 

för landskapsregeringen, även om det i det här fallet inte direkt var som 

minister. Man arbetar med att ta fram förslag för landskapsregeringen 

och sedan ska man hem till den egna kommunen och fundera hur man 

ska ta ställning i frågan. Det blir oklart och det blir uppenbart för mig att 

vi behöver fundera över hur vi kan minska politiska hattar och få ett 

bättre system, där vi fokuserar på självstyrelsepolitiken och lagtingspoli-

tiken i lagtinget och lämnar kommunpolitiken till fullmäktige hemma.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  
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Ltl Jörgen Pettersson 

Talman! Den här motionen handlar nog rätt mycket om ledarskap och vikten 

av att ta hand om självstyrelsen och att skilja på olika frågor.  

Vi som sitter här är 30 personer med makt att stifta lagar på det självstyrda 

Åland. Vi har också makten att tillsätta ministrar som ska sköta vardagen och 

driva frågor. Det är ett svårt och viktigt uppdrag som borde kräva koncentrat-

ion och fullt fokus. Mot den bakgrunden tycker jag det är väldigt underligt att 

vi i dagens regering snart har tre ministrar som sitter på ledande poster i sina 

respektive kommuner. Det tyder på en massa saker, men inte nödvändigtvis 

om omsorg om självstyrelsen. Dessutom är risken för jäv överhängande. Min 

uppfattning är att ministeruppdraget borde vara ett heltidsuppdrag som inte 

lämnar tid över till kommunala extraknäck i presidier. Det förtjänar detta 

parlament och det förtjänar ålänningarna. Därför är månadslönen för minis-

terjobbet hygglig. Finns det tid även för andra tunga uppdrag har vi kanske 

för många ministrar.  Det vore bra om lag- och kulturutskottet kunde se över 

hur mycket tid ministeruppdraget tar och hur stor risken för jäv är. Det borde 

inte vara en fråga att lagstifta om, det borde vara självklart, men eftersom det 

inte tycks vara det är det lagtingets roll som arbetsgivare och chef att göra re-

gelverket tydligare. Det ansvaret är vi beredda att ta i och med den här lag-

motionen. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack herr talman! Ledamoten Jörgen Pettersson lyfter upp problemati-

ken att vi just nu har tre ministrar som också innehar kommunfullmäk-

tigeuppdrag eller presidieposter. Är det här första gången i Ålands histo-

ria med en sådan situation, eller är det första gången som Centern inte 

sitter på alla maktpositioner, utan att Centern nu får dela med de andra? 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack talman! Jag har inte sett det här som partipolitik. Jag tror att det 

kanske är första gången i historien som det hänt att man har så många 

ministrar som sitter på tunga uppdrag eller som snart kommer att sitta 

på tunga uppdrag i kommunerna. Jag kan faktiskt inte svara på det. Jag 

tycker att det handlar om principen, att om man är minister så ska man 

faktiskt bara ägna sig åt det. Vi har till och med sett ministrar som har 

avsagt sig privata uppdrag för att kunna sköta ministerjobbet. Jag tror 

att landskapet Åland och självstyrelsen är förtjänt av fullt fokus från re-

geringen. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack herr talman! Jag tycket bara att det är litet märkligt om nu Cen-

tern, som tidigare sagt att de suttit vid makten i 90 år, att plötsligt just 

nu, när de första gången hamnar i opposition, ska driva en sådan här 

fråga. Då börjar man nog undra om det är partipolitik eller inte. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Jag tror, herr talman, att det beror på att man faktiskt inte varit i den 

här situationen tidigare. Det har alltid varit en självklarhet, att om man 

sitter som minister så ska man koncentrera sig på det. Det är väldigt få 

undantag som man kan lyfta fram när de gäller dubbla roller. Det har 

inte funnits många gånger. Av det skälet är det faktiskt tre olika partier 
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som står bakom det här förslaget. Jag tror faktiskt inte att det är så 

mycket partipolitik, det handlar nog litet om sunt förnuft. Ministerjob-

bet kräver fokus. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Mika Nordberg, replik 

Tack herr talman! Lagtingsledamoten Jörgen Pettersson lyfte upp jävs-

problematiken. I den tidigare debatten i detta ärende, som vi hade förra 

gången det behandlades här, så lyfte vi upp samma problematik. Jag 

tycker mig ha svårt att se skillnaden angående jäv om du sitter som le-

damot i ett fullmäktige eller som ordförande i ett fullmäktige. Du är lika 

mycket delaktig av de beslut som fullmäktige tar. Vad anser ledamoten 

Pettersson att det är för en skillnad? Det har många gånger sagts att det 

är själva kommunfullmäktigeordförande som förhandlar. Jag anser att 

man har en kommunstyrelseordförande som har den mer operativa rol-

len att företräda kommunen i olika avtalsförhandlingar och annat. 

Kommunfullmäktigeordförande har i vissa diskussioner liknats vid en 

talman i det förhållandet. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack talman! Jag vidhåller nog att det är ett problem. Som fullmäktige-

ordförande så företräder man kommunen, man representerar kommu-

nen. Man blir tillfrågad i olika sakfrågor, man ska leda kommunens in-

vånare och då blir risken för jäv rätt stor. Jag har uppfattat, redan under 

den här tiden som de nya fullmäktige och den nya regeringen har arbe-

tat, att jävssituationer redan uppstått och det har ändå bara gått några 

hundra dagar. Jag tycker nog att det är skillnad att bara sitta i fullmäk-

tige och att sitta i ett presidium. 

Minister Mika Nordberg, replik 

Tack herr talman! Precis som jag tidigare sade så har jag personligen 

inget problem med förslaget till lagändring. Däremot så vet vi att t.ex. 

inom Centerpartiet har det tidigare vicelantrådet suttit i stadens presi-

dium utan att det har problematiserats så mycket. Jag tror att det är vik-

tigt om man ser på själva ikraftträdelsedatumet vid en sådan här even-

tuell ändring, att göra det så transparent och öppet som möjligt för 

medborgarna. Jag tror sist och slutligen att de som arbetar politiskt 

ändå arbetar för hela Ålands befolkning, även fast man är i de olika 

kommunerna, så är det en helhet man måste ta hänsyn till. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Talman! Där är vi nog fullt eniga. Min uppfattning av den politiska värl-

den är att folk är väldigt professionella i det man gör. Men det finns 

också en sida om hur det uppfattas. Om man rent hypotetiskt skulle 

tänka sig att man skulle behöva göra om landskapsandelssystemet med 

pengar till de olika kommunerna. Då skulle det i sådana fall skötas av fi-

nansministern. Skulle en finansminister, rent hypotetiskt, sitta som ord-

förande i något fullmäktige, så blir bilden den, att vem företräder fi-

nansminstern? Det tror jag vi vinner på att undvika, hur professionellt 

det än sköts. 
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Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Sara Kemetter 

Tack herr talman! Det här är en intressant lagmotion som väcker bra debatt 

och diskussion. Det är för mig en ganska viktig principiell demokratisk fråga.  

Vi är inte enade i vår grupp och vi har ingen gemensam linje som social-

demokraterna går ut med. Jag för fram min personliga åsikt gällande den här 

lagmotionen där jag har analyserat hur makten ska fördelas, för det är det 

som det egentligen handlar om. Vi fick höra hur maktpositionerna ska förde-

las, vilket lagtingsledamoten Britt Lundberg nämnde i sitt anförande. Jag 

tycker att grundproblemet är Ålands småskalighet, att vi snart har hoppeligen 

40 000 invånare och dessutom har ett parlament och 16 kommuner. Det gör 

att vi får ett sådant här problem där vi har många fullmäktigen, vi har många 

presidier, vi har många styrelser plus att vi har ett parlament som har en 

massa uppdrag och annat som ska fördelas. Det gör att det ofta sitter samma 

personer på många stolar.  

Vi har också två olika politiska system. I parlamentet i Ålands lagting så 

fungerar parlamentarismen där vi har ett tydligt stöd för regeringen i rege-

ringsblocket och sedan har vi en opposition som ska driva en tydlig opposit-

ionspolitik. Parlamentarismen fungerar inte i kommunerna, i kommunerna 

är det mera partipolitik och man kommer överens i skilda frågor. I Marie-

hamn, som jag känner till bäst, så kan det vara i enskilda frågor man har olika 

majoriteter och man har egentligen inte någon enig linje. Det är två vitt skilda 

system. Jag utgår ifrån det jag känner till bäst, och det är Ålands största 

kommun eller staden Mariehamn, där den verkliga makten sitter i kommun-

styrelsen.  

Nu vet jag att nästan alla av er har använt åtminstone någon tisdagkväll att 

sitta framför TV:n och följa med Mariehamns kommundebatter. Där ser ni att 

ordföranden i kommunstyrelsen, för närvarande Christian Beijar, egentligen 

inte har så stor politisk roll, om jag får säga så. Man fördelar ordet, man hål-

ler inte egna anföranden, man har en roll och ska leda debatten. Jag skulle 

säga att fullmäktigeledamöterna har otroligt mycket mera utrymme och kan 

föra fram politiska åsikter på ett helt annat sätt än fullmäktiges ordförande. 

Den verkliga politiska makten finns ändå i kommunstyrelsen där vi har stads-

styrelsens ordförande som sitter på den, anser vi, tyngsta posten. Det är där-

för det är stora strider mellan stolarna. 

Vad är det egentligen för skillnad, varför lyfter man fram presidiet och var-

för inte hela kommunen? Med det här resonemanget, som jag tycker att 

kommer fram i lagmotionen, så handlar det egentligen om det, att kan man 

både ställa upp i lagtingsvalet och kommunalvalet. Kan man alltså represen-

tera båda stolar?  För mig är det en principiell fråga. Om det är så att vi har 

en lagstiftning där jag har rätt som ledamot att ställa upp i kommunalvalet, 

har jag också rätt att ställa upp i lagtingsvalet. Jag kommer in på båda ställen 

och får förtroende från folket. Då anser jag också att det är så att jag i båda 

enheter ska försvara demokratin, ska försvara det öppna och fria samhället 

och verkligen stå för de här rösterna som röstat in mig till de här enheterna. 

Jag tycker det är bekymmersamt att man då i en kommunallag ska förhindras 

att verkligen utöva det demokratiska förtroendet man har fått av folket. Där-

för tycker jag att det är märkligt att vi ska börja begränsa det. Om vi ska be-
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gränsa det så tycker jag att vi ska begränsa det fullt ut. Du kan alltså inte 

ställa upp i någondera, då mister du helt och hållet det här problemet, vem 

som sitter på vilka poster och när.  

Jag vill ännu ta Mariehamn som exempel. För mitt parti och för mig per-

sonligen är det så - oberoende av vad det är för parti – att när lagtingsleda-

moten Britt Lundberg satt och nu eventuellt vid kommande fullmäktiges byte 

av Camilla Gunell, att ha en minister på fullmäktiges ordförandestol ser jag 

som en stor värdighet för staden. Det är en statussymbol, på samma sätt som 

vi jublade i stadsstyrelsen när vi förstod att lagtingets plenum kommer att 

hållas i stadshuset. Det ger åt staden en värdighet och status. Det är vi oer-

hört stolta över och eftersom kommunfullmäktiges ordföranderoll i Marie-

hamn faktiskt inte är så mycket att förhandla om utan ger man snarare upp-

draget åt stadsstyrelsen. Visar det sig att det skulle bli en jobbig situation så 

är jag övertygad om, att oberoende av vilket parti det är fråga som, så skulle 

man överföra uppdraget om första eller andra viceordförande. Det är även så 

vi har resonerat gällande den kommande ministern på fullmäktigestolen i 

Mariehamn.  

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Talman, tack för det! Ltl Kemetter nämnde vid ett tillfälle att det drivs 

mera partipolitik ute i kommunerna. Jag förstod inte riktigt det där. Min 

uppfattning är att det är precis tvärtom. Väldigt ofta gör man samar-

beten i kommunerna där man ser bortifrån eventuell partitillhörighet 

för att i stället koncentrera sig på vad som är bäst för kommunen. Upp-

giften för ett fullmäktige är ju ändå att ta tillvara kommunens intresse 

enligt det system vi har just nu och som är decentraliserat, till skillnad 

från det mer centraliserade systemet som en partipolitik medför.  

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack herr talman! Det är ju jättebra att vi har en föreläsning om parla-

mentarism nu på fredag så vi alla kan få information om vad parlament-

arism är på riktigt och vad kommunal demokrati handlar om. Det är 

alltså två vitt skilda sätt att arbeta på politiskt. Det var det jag beskrev i 

början av mitt anförande. När det gäller kommunal demokrati så är det i 

enskilda frågor man kommer överens över partigränserna. Det betyder 

inte på samma sätt som i regeringen där man har ett regeringsprogram. 

Där har man kommit överens om ett visst block. Sedan har man en op-

position som ska analysera det. Det är två helt olika system att arbeta 

kring.   

Jag vill också säga att det är bekymmersamt om man tänker att vi har 

parlamentarismen som äger rum i lagtinget och ner till kommunen. Det 

betyder att man i stadsstyrelsen men också i kommunstyrelser egentlig-

en kan ha starka oppositionspolitiker som sitter i lagtinget och kan driva 

oppositionspolitik mot regeringen, så det problematiserar frågan ytterli-

gare. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack talman! Det mynnar ut i att de här rollerna faktiskt inte är fören-

liga. Om du å ena sidan ska sitta och ta ansvar för hela Åland så blir det 

faktiskt omöjligt för dig att sitta och ta ansvar för en kommun samtidigt. 

Ju mera man blandar in partipolitik i det här, desto mer tydligt blir det. 
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Sitter du och ska ta ansvar för allt så blir det svårt att förklara för folk 

varför man ibland ska ta ansvar för särintressen.  Det är det vi vill 

komma bort ifrån. Bilden blir så tydlig att man är på för många platser 

och då centraliserar man makt. Jag tror att det är bättre att decentrali-

sera makt. Ju fler som är med och bestämmer har visat sig vara bättre. 

Annars blir det lätt konstigt om det blir för mycket centralisering. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack herr talman! Precis! Det var just det resonemanget jag förde i bör-

jan av mitt anförande. Jag anser inte att den här lagmotionen håller ef-

tersom man vill decentralisera makten med att endast styra upp presidi-

erna. Om man verkligen är inne för det som Centern tydligen är inne för, 

då borde man komma med en lagmotion där man säger att sådana som 

ställer upp i kommunalvalet och lagtingsvalet inte ska vara samma per-

soner. Då får du det som ledamot Pettersson nu efterfrågar. Jag säger 

inte att jag stöder det. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack talman. Nu missade ledamoten Kemetter senaste veckas inledande 

remissdebatt. Därmed må ledamoten vara förlåten när att hon skjuter 

lite över målet. Ett viktigt budskap under den inledande diskussionsom-

gången var att betona den demokratiska sidan av det här. Där ställer vi 

dels behovet av - som ledamot Kemetter också pläderade för - att ge 

medborgarna rätt att rösta på vem man vill i respektive val, kommunal- 

och lagtingsval. Det här syftar på inget vis på att förhindra att en mi-

nister, om man anser sig ha tiden, kommer att sitta i ett kommunfull-

mäktige, om rösterna räcker till. Vi tycker att demokrativärdet tillgodo-

ses genom att man har möjlighet att vara med, men vi ser till att vi inte 

har dubbla roller i vårt beslutandesystem. Det gagnar också demokratin. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack herr talman! Det är beklagligt att jag inte var med förra onsdagen 

men jag prioriterade fredssamtalen i Kastelholm och det är glädjande att 

kunna vara med i debatten nu, och att det blev bordlagt tillsvidare.  

 När det gäller att ge medborgarna rätt att ”rösta på vem man vill”, så 

uttryckte sig ledamoten Harry Jansson. Om jag har röstat på Harry 

Jansson i kommunen, då har jag gett mitt förtroende åt Harry Jansson 

och då vill jag verkligen att ledamoten ska driva den politik och få fullt 

förtroende att göra det. Då kanske jag inte ska rösta på Harry Jansson 

om det finns en risk att han går med i presidiet eller har möjlighet att bli 

minister eller något annat, för då vet jag inte om han kan driva frågan 

ordentligt. Det var det här jag sade i slutet av mitt anförande. Vi försva-

gar demokratin på det här sättet. Då kommer man inte som väljare att 

kunna veta att du har fullt förtroende i din kommun om du blir invald. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Bästa ledamot Kemetter. Jag tror väl inte att någon åländsk politiker 

kommer att gå till val, varken i fullmäktige- eller lagtingssammanhang, 
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och säga att nu strävar vi till de och de posterna. Det här är något som 

sker på demokratisk väg via de olika partiernas storlek osv.  

Nu siktar vi in oss på systemet som sådant. Vi tycker inte att mi-

nistrarna har tid, vi tycker att det skapar en osäkerhet i beslutssystemet 

och vi är också rädda för jävsproblematiken som automatiskt uppstår. 

Det är därför som det också talas om ifall man borde återinföra det tidi-

gare totalförbudet att sitta på två stolar. I det här skedet har vi vinnlagt 

oss om att demokratin ska fungera. Däremot är vi villiga från Centerns 

sida att skjuta fram ikraftträdelsen för ändringen så att vi kommer ifrån 

det här ping-pong-spelandet att det är en partifråga. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack herr talman! Att säga att man inte går till val och har ett mål med 

sitt val att bli största parti är märkligt. Då har man inte följt med kom-

munalvalet, åtminstone inte i Mariehamn, där det verkligen från första 

början är en stor kamp om de här stolarna. Ju större kommuner vi har, 

dess mera kommer vi att se partipolitik också i kommunala samman-

hang. Lagtingsledamoten Harry Jansson säger ”Vi tycker inte att mi-

nistrarna har tid”. När Centern har suttit i regeringen tidigare så vet le-

damoten säkert att man kan räkna upp en hel rad namn där ministrarna 

nog har haft tid att både sitta samtidigt som fullmäktiges ordförande och 

på ministerpost. Det är därför vi tycker det är märkligt att man nu lyfter 

frågan när man första gången är i opposition. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack herr talman! Jag delar ledamot Kemetters uppfattning om att det 

är litet märkligt att man nu vill ändra mitt i en mandatperiod. Det finns 

ju ett värde i att man faktiskt talar om för väljarna vilka förutsättningar-

na är när man ställer upp i ett val. Det är demokratiskt att väljarna vet 

vilka förutsättningarna är så att man inte kan bli vald till presidiet ifall 

man är minister osv. Det tycker jag är viktigt.  

När ledamoten Kemetter jämställer fullmäktige med fullmäktiges 

presidium i den här frågeställningen, håller jag inte med ledamot 

Kemetter. Jag tycker det finns en skillnad. Därför har jag också sagt för 

egen del att jag är positivt inställd till innehållet i motionen. Styrelserna 

har ju det strategiska operativa ansvaret att diskutera just sådana frågor 

som kanske berör landskapsregeringen. Jag tror att man vill ha en friare 

diskussion. Då kanske det inte är lämpligt att en medlem av landskaps-

regeringen sitter med på de styrelsemötena, vilket presidiemedlemmar-

na har rätt att göra. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack herr talman! Jag kan förstå att lagtingsledamoten Petri Carlsson 

problematiserar det här. Men jag tycker det är lika bekymmersamt att 

då man har parlamentarism i lagtinget också har starka oppositionspoli-

tiker som sitter med i t.ex. stadsstyrelsen och tar beslut, kanske inte ut-

gående från stadens bästa utan kanske ser till att nu krävs det sådana 
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förändringar från lagtinget eller från landskapets sida, och driver där en 

oppositionspolitik.  Det har vi också sett. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack talman! Det är ju allmänt bekant att centern har suttit i landskaps-

regeringen i väldigt många år och under den tiden så tror jag bestämt att 

det vid två tillfällen har hänt att en ledamot har suttit i ett fullmäktige 

som ordförande eller som någon form av viceordförande, så det har nog 

varit väldigt sällsynt förekommande. Som vi också fick höra tidigare i sa-

len så visade det sig för den ledamoten som var upp då, att det inte var 

möjligt att kombinera ministeruppdraget med ett ordförandeskap. Det 

är en av de sakerna vi för fram i motionen. Samtidigt så undergräver det 

förtroendet för landskapsregeringens opartiskhet. Som det ser ut nu så 

kommer 50 procent av Ålands landskapsregering att också sitta i ett 

presidium och företräda sin egen kommun i diskussioner med land-

skapsregeringen. Sunda förnuftet säger att det är en mycket märklig si-

tuation som nu har seglat upp. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack herr talman! Jag kan förstå att vicetalman Veronica Thörnroos 

problematiserar frågan. Jag förstår problemet, men jag tycker det är 

mycket mer komplext. Jag anser att om vi ska gå vidare så borde vi ta 

det ett steg vidare. Det handlar inte om presidieposten som sådan, utan 

det handlar om att vi har en otrolig småskalighet, vi har många kommu-

ner, många fullmäktigen och dessutom ett parlament på så här få politi-

ker, som ställer upp och kommer in, så det betyder att vi få automatiskt 

en maktposition i samhället som kanske behöver ytterligare diskuteras 

och problematiseras. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Jag har noterat, vid fler tillfällen, att man också diskuterar lag-

tingsledamöters medverkan eller icke-medverkan i ett fullmäktige. Jag 

vill vara tydlig med att det vi motionärer nu tar fasta på, det gäller de 

maximalt sju personer som sitter i Ålands lagting. Det är kring dem vi 

fört vårt resonemang, därför att fullmäktigeordförande - som systemet 

nu är uppbyggt - förväntas vara med på styrelsens möten och där det 

finns nämnder, förväntas de vara med för att kunna företräda kommu-

nen. Tidsmässigt kan jag säga, efter sex år i landskapsregeringen, att jag 

inte förstår hur man ska hitta den tiden om man samtidigt ska arbeta se-

riöst som minister i landskapsregeringen. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack herr talman! Att endast upprepa att det handlar om tid - vi vet att 

olika människor har olika kapacitet. Det tycker jag inte är en tillräcklig 

grund för att göra en så stor förändring. Om man tänker sig parlament-

arismen som grund, upplever inte motionärerna då att det är problema-

tiskt t.ex. att en gruppledare - jag själv - för ett regeringsparti sitter med 

i en stadsstyrelse. Vad är skillnaden där, på tal om maktkoncentration? 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack herr talman! Som lagen och motionen riktar sig så är det presidiet i 

fullmäktige det berör, det berör inte övriga ledamöter fastän det kommit 

fram att det även finns åsikter där man kunnat beröra ledamöter överlag 

i fullmäktigevalet. Ser inte lagtingsledamoten Sara Kemetter bekymret i 

att en som sitter som ordförande i fullmäktige ska representera land-

skapet som minister i förhandlingarna, vilket nämndes i ett anförande i 

samband med landskapsandelsreformen. Tror inte ledamoten att det 

kommer att bli ett bekymmer? Var drar man linjen? Vem är det man re-

presenterar? Då tycker jag att åtgärden i motionen är ganska lindrig. Det 

kan väl inte vara så att man är så maktfullkomlig att man inte kan lämna 

ifrån sig någon post, utan man tror att man måste sitta på alla ställen. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack herr talman! Ja, vem är det man representerar? Jag tror att 

varenda av oss som sitter i den här salen har samma problem. Många 

gånger när man kommer till enskilda frågor, och för mig är det ganska 

klart, oberoende på vilken stol man sitter så representerar man sina väl-

jare. Det är därför vi är här. När det gäller att sitta på en stol och ha en 

jävskonflikt så tror jag man är så klok, oberoende vilken minister det är, 

att man i det fallet tar in andra eller första viceordförande. Om det blir 

en sådan situation som t.ex. med landskapsandelarna, och det som jag 

bäst känner till är Mariehamn, så skulle vi få en sådan situation så hop-

pas jag att stadsstyrelsens ordförande tillsammans med första viceordfö-

rande i stadsstyrelsen är de som för de förhandlingarna och inte kastar 

in fullmäktige. Vi har ju fått den operativa makten och då ska vi ta den. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Det är ändock fullmäktiges presidium som är den högsta ledande mak-

ten i kommunen. Styrelsen blir tillsatt av kommunen. Officiellt och utåt 

är det oftast fullmäktigepresidiet som representerar kommunen. Jag är 

ganska säker på att i förhandlingar, om man tar landskapsandelarna 

som exempel, så kommer presidiet från fullmäktige att vara delaktig i 

förhandlingarna. Inte lämnar man allt till styrelsen. Jag har svårt att 

förstå att det skulle vara så svårt att anta en motion som berör endast ett 

få antal människor. Man kan väl fördela makten i ett politiskt system 

också. Man behöver inte sitta på alla stolar för att tro att det ska fungera.  

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack herr talman! Det säger lagtingsledamot Brage Eklund att man inte 

behöver det, men om det nu blivit en sådan situation så är det en period 

som det är så. Jag vet att Ålands framtid också har haft en sådan situat-

ion tidigare. Jag kan inte förstå problemet för en period, man kanske 

inte behöver göra om kommunallagen för den skull. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 
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Minister Nina Fellman 

Talman! Det här är ett intressant förslag och väl värt att fundera på den dag 

som Åland består av färre kommuner och maktkoncentrationen därmed blir 

högre. Inte något man gör mitt under en mandatperiod när man gick till val 

under helt andra premisser och när väljarna hade helt andra saker att ta 

ställning till. Någon större logik tycker jag inte det är i att begränsa de demo-

kratiska möjligheterna för vissa, dvs. ministrarna, men inte för andra, dvs. för 

lagtingsledamöterna. Den stora konflikten är ju ändå mellan de två högsta 

beslutsfattande organen lagtinget och fullmäktige. Det är de två maktrelat-

ionerna som är intressanta. Vill man göra en maktdelning så ska man göra 

det fullt ut, inte bara för vissa, för då blir det en ny rad konstiga avvägningar.  

När kommunallagen revideras i samband med en kommunstrukturreform 

så är det definitivt en fråga som jag tycker att ska diskuteras, både den prak-

tiska biten, finns det tillräckligt med folk och intresse för kommunalpolitik 

om man samtidigt inte får engagera sig i landskapspolitiken. Och så den prin-

cipiella, om det är viktigt eller ens möjligt att lagstifta om att folk inte får sitta 

på flera stolar. Kommer vi då att hitta folk som är tillräckligt rena för att 

duga. Finns det någon i den här salen som kan kasta den första stenen om 

man inte ska ha eller företräda några särintressen? Jag tror det blir svårt. 

Trovärdigheten i det här förslaget förtas ju litet grand dessvärre av att det 

kommer just nu, efter en så förfärligt lång tid med Centerhegemoni i land-

skapsregeringen då problemet inte har varit så här förfärligt överhängande. 

Men vi ska kanske inte vara så småaktiga.  

För egen del ser jag fram emot den fortsatta principiella och pragmatiska 

diskussionen om den här frågan, jag tycker att det är intressant. Med all re-

spekt för att jag är en nybörjare på detta område så är jag litet förbryllad över 

den här diskussionen och den enorma arbetsbördan som man har som mi-

nister och hur fullkomligt omöjligt det är att göra någonting annat än bara 

det jobbet. Visst är det jobb, visst är det t.o.m. mycket jobb och stort ansvar 

och mycket offentlighet, vilket kan kännas besvärligt. Min erfarenhet av ar-

betsliv på andra ställen är att där får man också jobba hårt och man får också 

jobba långa dagar. Jag tror inte att jag någonsin i mitt liv har jobbat så hårt 

som jag gjorde på Nya Åland.  

Att vara minister är ett förtroendeuppdrag, det är ett privilegium och det är 

ett roligt jobb. Det är nog ingen uppoffring och inget martyrskap som är tungt 

att bära. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack talman! Ja bästa minister Fellman. Det är svårt att veta var man 

ska börja när det fanns så mycket felaktigheter i anförandet. Ministern 

måste skilja på lagtingets och landskapsregeringens roller. Man kan inte 

blanda in lagtinget i den här diskussionen. Det handlar om jävsproble-

matik bl.a., där jävsreglerna, som ministern mycket väl känner till, är 

betydligt strängare för ministrarna än för lagtingsledamöterna. Här är 

det enbart personliga ärenden som det är fråga om. Jäv för ledamöter i 

denna sal i lagtinget.  

Det att man inte får engagera sig, det är ju det vi under eftermiddagen 

har försökt påpeka några gånger från Centerledaren, att man kan enga-

gera sig kommunalpolitiskt fastän man blir vald till minister. Vi förbju-

der inte att man har dubbla roller, vilket jag sade redan förra veckan. 
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Det var därför visst bland motionärerna tyckte att det väl är bättre att 

återinföra totalförbudet för att komma ifrån den jävsproblematik som 

alltid finns. Jag tycker vi har vägt in alla aspekter, vi värdesätter demo-

kratin, rätten att välja de politiker vi vill ha men ser till att systemet blir 

renare. 

Minister Nina Fellman, replik 

Talman! Jo, jag har nog förstått ledamot Jansson. Det är bara det att jag 

vill inte. Jag tycker att det är fel att bara begränsa ministrarnas möjlig-

heter att delta i kommunalpolitiken om man inte samtidigt begränsar 

lagtingsledamöternas möjligheter. Det är där problematiken är större, 

mellan den som sitter i lagtinget och den som sitter i fullmäktige. Det är 

där som man kan ändra åsikt på vägen från, säg staden till Saltvik. Och 

den samma linje har t.ex. Centerledamoten Veronica Thörnroos varit 

inne på när hon sade att det ska gälla hela vägen, så det är inte bara jag. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Nu blev jag ännu mer förvirrad över ministerns anförande men vi får väl 

återkomma till det i ett anförande. I förra veckan hörde vi att man från 

Socialdemokraternas sida kan tänka sig den här reformen om det finns 

färre kommuner. Man gör en indirekt koppling här igen till sin hjärte-

fråga, att minska på antalet kommuner. Nu hör vi minister Fellman säga 

att vi får en revidering av kommunallagen först när vi har den kommu-

nala strukturreformen gjord. Är det så att Socialdemokraterna nu kom-

mer att förhala den nödvändiga moderniseringen av kommunallagen för 

att ha något att lägga in i vågskålen, varför kommunerna måste bli färre 

till antalet. Det skulle vara intressant att höra en precisering. Enligt re-

geringsprogrammet så har ni sagt att kommunallagen kommer att ge-

nomgå en totalrenovering under den här mandatperioden.  

Minister Nina Fellman, replik 

Dessvärre så lyssnade lagtingsledamoten Harry Jansson dåligt. Det jag 

sade var att under den pågående kommunstrukturrevisionen så ska 

kommunallagen ändras, det är en del av processen att det ska göras. I 

samband med den revisionen så tycker jag mycket väl att den här frågan 

ska diskuteras, men den kommer att leda fram till, som jag ser det, att 

antalet kommuner på Åland blir större, och då finns det en helt legitim 

orsak att diskutera det här förslaget som kommer, där jag tycker att det 

kanske inte bara ska handla om att begränsa ministrars möjligheter att 

delta i kommunalpolitik utan också lagtingsledamöternas. Det är mellan 

de två maktpolerna som problematiken ligger. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Minister Fellman säger ”att kasta sten” eller något lik-

nande. För min egen del valde jag, som lantråd, att alltid vara borta från 

stadsfullmäktiges möten och samma sak valde jag också under min tid 

som vicelantråd och finansansvarig. Jag ansåg det som en omöjlighet för 

mig att på ett opartiskt sett kunna föra förhandlingar med samtliga öv-

riga kommuner och på ett trovärdigt sätt gentemot de andra. Själv tyck-
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er man alltid att man är objektiv och rättvis, men det är de andra 15 

kommunerna som också ska tycka det, och man sätter sig då i en hopp-

lös situation. Jag tycker det skulle vara bra om man kan åstadkomma 

den här förändringen, men jag stöder samtidigt det som ledamoten 

Harry Jansson förde fram, att man ska sätta det i kraft från och med 

nästa val så att vi alla är på samma plan, ingen vet vilket parti som har 

fördelar eller nackdelar av det. Det tycker jag skulle vara det riktiga och 

mest konkreta och det bästa för det åländska samhället. Det är bra om 

man sprider makten på flera händer. 

Minister Nina Fellman, replik 

Det hedrar ledamoten Roger Nordlund att han för egen del ser att det 

fanns problem och jag förnekar inte alls att det finns en sådan proble-

matik. Självklart finns den där. Frågan om det personliga val som leda-

moten Roger Nordlund har gjort ska gälla alla eller om det är en fråga 

som man ännu behöver titta på, både principiellt och praktiskt. För som 

många andra har påpekat, det är svårt att hitta folk till alla de poster 

som ska besättas och dessutom hitta folk med rätt kompetens och tid att 

sätta på kommunalpolitiken. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Det är säkert så att det inte är så lätt att hitta folk alla 

gånger. Jag tror att man gör det svårare om man ser det i ett längre per-

spektiv, att hitta bra folk ifall man koncentrerar makten till vissa hela ti-

den. Jag tror att ju fler man engagerar och lyfter fram på olika poster, 

desto bättre bäddar man också för framtiden. 

Jag hörde i debatten, när ärendet var uppe förra gången, så sades det 

att det var okej om det skulle vara färre kommuner på Åland, om vi sä-

ger att det är fem kommuner på Åland. Men då skulle jag vilja höra en 

intellektuellt hållbar förklaring. Vad är det för principiell skillnad i sy-

nen på det här om det är 16 kommuner, om det är fem kommuner eller 

om det är 20 kommuner? För mig är det exakt samma principiella ställ-

ningstagande som ligger till grund, bara det att det blir mycket tydligare 

om man minskar på antalet kommuner, men principen är densamma. 

Minister Nina Fellman, replik 

Jag uppfattade det som att färre antal kommuner koncentrerar makten 

till färre beslutande församlingar och också färre politiker som är enga-

gerade i det politiska livet. Då är det viktigt att fundera på om tudel-

ningen behöver vara tydligare än vad den är idag. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Tack talman! Jag hör till den skaran som ställer sig positiv till andeme-

ningen i den här lagmotionen men vill också understöda minister 

Fellmans tankar kring en problematisering och jag tycker resonemangen 

som har förts här i salen har varit positiva, bl.a. ministerns. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Brage Eklund, replik 

Tack herr talman! Minister Fellman jämför arbetsbördan som chefre-

daktör på Nya Åland med uppdraget som minister i landskapsregering-

en. Jag fick uppfattningen att hon menade att det kanske var större ar-

betsbörda på den tidigare arbetsplatsen än vad ministern har nu. Jag 

kan säga till ministerns information, att vi från Ålands framtid har ivrat 

om att ha färre antal ministrar. Kanske det finns utrymme för det ef-

tersom jag tolkade att det inte riktigt finns fulla dagar.  

Som andra information kan jag säga att en minister inte är förtroen-

devald i Ålands landskapsregering. Man lyder under tjänstemannalagen 

som minister och då har man rätt till fem veckors semester och i övrigt 

ska man arbeta efter en arbetstid mellan åtta och fem. Det borde kanske 

räcka till för en minister att ha det uppdraget och inte ha ytterligare ett 

uppdrag i fullmäktigepresidiet. 

Minister Nina Fellman, replik 

Talman! Jag kan försäkra ledamoten Eklund att det blir nog fulla dagar, 

men det är många grupper i vårt samhälle som jobbar fulla dagar och 

mer än det. Det är inte ett martyrskap som bara vi som jobbar med poli-

tik tar på oss. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Jag är väl medveten om att de flesta jobbar fulla dagar. Jag fick en tan-

keställare när minister Fellman jämförde de olika jobben som hon har 

haft med jobbet som minister. Man får den uppfattningen att man 

kanske inte har så mycket att göra som minister, så därför kanske land-

skapsregeringen borde titta på att minska antalet ministrar till nästa val 

och kanske vara litet effektivare i stället och utnyttja arbetstiden fullt ut. 

Minister Nina Fellman, replik 

Talman! Jag kan försäkra ledamoten Eklund igen att jobbet blir gjort 

och dagarna är fulla, men jag tror att det finns människor som har kapa-

citet att göra saker också utanför de där timmarna och med de där se-

mestrarna som man har som minister. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Vicelantrådet Camilla Gunell 

Herr talman! Bästa lagting! Det här verkar vara en diskussion som trevar sig 

fram i olika riktningar och den har definitivt gett upphov till en intressant och 

spännande debatt. Det får vi tacka motionsställarna för.  

Det här med att sitta i landskapet och ha ansvar för helheten och sedan 

kämpa med kommunala särintressen, det är minsann ingen ny fråga i vårt 

samhälle. Den har tagit sig många olika uttryck under årens lopp på både det 

ena och det andra sättet. Hur man helt och fullt ska kunna eliminera och 

kunna hålla de här skikten isär och inte å ena sidan sitta i Ålands lagting och 

ta ansvar för hela landskapet Åland och sedan i det andra ögonblicket, åt-

minstone lite men ofta ganska uppenbart, också vilja dra hemåt till sin kom-

mun. Det är mänskligt och det draget präglar, kan man säga, den åländska 

politiken och har gjort, åtminstone så länge åtminstone jag har varit med i 

den. Där kommer ju rollerna in, är man professionell nog att hålla isär de här 
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rollerna, hur ska man hantera dem, vad är det viktigaste, vilket uppdrag är 

ens första uppdrag och vilket det andra. Det här är inte alltid så enkelt.  

Vi ställer alla upp, åtminstone alla i den här salen i två val. Vi ställer upp - 

jasså inte Annette - det kanske finns också någon annan - jag ska inte dra alla 

över en kam, men de flesta i alla fall ställer upp i både lagtingsvalet och i våra 

fullmäktigen i kommunen.  Det är för att man vill jobba på båda platser och 

man vill fullfölja sina politiska visioner på båda nivåer. Jag tror inte att man 

ska, eller att någon ens skulle tänka sig, att hamna i den rollen att man sitter i 

kommunen och framställer skrivelser till landskapsregeringen som man se-

dan ska driva kommunalt gentemot landskapsregeringen och sitta och för-

handla med sig själv. I så fall är det jävsproblematik och det har sin egen lag-

stiftning. Det som finns i vårt samhälle och alltid funnits, det är intressekon-

flikter mellan å ena sidan det kommunala perspektivet och att se till helhet-

ens bästa. Jag tror definitivt att det finns saker i den här diskussionen som 

man kunde diskutera i utskottet när det kommer upp där.  

Det som är min erfarenhet från de år jag har befunnit mig i landskapsrege-

ringen, i lagtinget och i fullmäktige i Mariehamn är att man kommer i någon 

mån i kontakt med de här intressekonflikterna på vilken ministerstol som 

helst i landskapsregeringen. Sitter du som socialminister, utbildningsmi-

nister, vicelantråd eller finansminister, det är ingen skillnad, du hamnar all-

tid i en viss intressekonflikt när du tar plats i en fullmäktigeförsamling.  

Jag tycker även att man bör kunna diskutera talmansrollen i det här sam-

manhanget. Ska en talman som har det högsta politiska ämbetet på hela 

Åland och som ska söka möjligheter och lösningar om lagtinget hamnar i 

svåra situationer, ska då talmannen sitta i ett fullmäktige? Det tycker jag 

också att man kan diskutera.  

Egentligen är det detta jag vill införa i den intressanta diskussion som nu 

ska försiggå i lag- och kulturutskottet. I vilka roller blir den här problemati-

ken mest uppenbar. Jag tycker att det i så fall skulle handla om en reglering i 

samband med nästa förändring av kommunallagen, det skulle vara i samband 

med en kommunreform som ska komma och det skulle också vara inför nästa 

mandatperiod. Det vet de flesta här att man inte brukar ändra spelreglerna 

under pågående mandatperiod utan man ändrar reglerna så att de träder i 

kraft inför nästa mandatperiod. Här gäller det att hålla diskussionen princi-

piell och hållbar så att den inte gäller enskilda personer och enskilda partier 

utan långsiktigt och klarläggande principer för hur vi ska agera framledes. 

Tack herr talman. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack talman och tack för de orden! Vi börjar närma oss pudelns kärna. 

Jag tycker att en principiell fråga är ganska viktig här. Om t.ex. en nä-

ringsminister i Ålands landskapsregering, som samtidigt skulle sitta 

som ordförande i ett fullmäktige på Åland, skulle bli närmad av en stor 

industri som skulle vilja upprätta en fabrik någonstans på Åland, på den 

bästa platsen för dem, och som skulle kunna erbjuda 150 nya arbetsplat-

ser. Då skulle antagligen näringsministern tänka på hela Åland, men 

vem skulle kommunfullmäktigeordföranden tänka på?  
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Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Ja, det är uppenbart att ltl Pettersson inte vill diskutera principiellt utan 

han vill diskutera person, eller hur? Det här exemplet var annars litet för 

uppenbart. Jag tycker att man måste säga, att om man blivit vald till två 

församlingar så känner man ett ansvar gentemot sina väljare, både i 

landskapet och i staden. Jag har personligen som lantråd inte suttit i 

fullmäktige på fyra år men mina väljare i Mariehamn undrar var jag är 

och var mitt engagemang för Mariehamns stad finns. Jag tycker att 

fullmäktiges presidium och särskilt fullmäktigeordförandes roll är 

mycket teknisk. Det är inte en politisk roll i fullmäktige utan det är en 

teknisk roll. Det kanske fungerar litet annorlunda i staden och i olika 

mindre kommuner, där man ofta kommer med fullmäktiges ordförande 

och styrelseordförande till olika förhandlingar, men det kan man undgå. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack talman! Nu fick jag inte något svar på frågan. Det var en väldigt 

principiell fråga för det handlar om hur landskapsregeringen uppfattas 

av allmänheten på Åland av ålänningarna. Man måste kunna vara säker, 

som ålänning och som väljare. För det är ändå den viktigaste uppgiften 

att sköta självstyrelsen, att man faktiskt ser till hela Ålands bästa. Frå-

gan borde därför aldrig få infinna sig, vem tänker ministern på just nu, 

tänker man på det lilla eller tänker man på det stora. Och även om man 

professionellt kanske kan hantera det där på något sätt så tror jag inte 

att det har uppstått så hemskt många gånger att det blivit fel, men in-

trycket blir väldigt fel i alla fall. Jag uppfattar, i det stora hela faktiskt, 

att det finns ett rätt starkt stöd för motionen i fråga. Och att ministern 

själv som lantråd valde att inte själv delta i fullmäktige, det säger ju 

ganska mycket. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Ja, absolut. Ledamoten Pettersson har uppfattat det helt korrekt. Jag 

tycker absolut att det finns intresse på att titta på den här problematiken 

och särskilt mot bakgrund av att vi närmar oss en kommunstruktur på 

Åland med färre kommuner och större kommuner, alltså en större 

maktsfär. Det finns definitivt ett intresse att diskutera. Men den där 

konflikten, den uppstår i vårt samhälle gång på gång i många olika be-

fattningar. Jag har sett det otaliga gånger och det är då du måste vara 

professionell och veta vilket uppdrag du måste prioritera och för mig har 

det alltid varit hela Åland. Det perspektivet är det som ska gälla. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack talman! Jag ska försöka återgå till ett mera principiellt resonemang 

om vicelantrådet föredrar det. Det är det här som blir verkligheten enligt 

det föregående replikskiftet. När det gäller intressekonflikter så är det 

ofrånkomligt i ett litet samhälle, småskaligheten, vi rör oss över hela 

samhället, många av oss. Men det är ju därför vi har jävsinstrumentet 

att ta till. Håller inte vicelantrådet med om det? Det är olyckligt, om vi i 

samband med att vi får ett nytt landskapsandelssystem om något år, ifall 
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lantrådet tvingas att jäva merparten av sina ministrar på grund av att de 

har hanterat ärendet på kommunal nivå. Det skulle vara synnerligen 

olyckligt med tanke på att man vill ha en helhetspolitik representerad 

också i landskapsregeringens plenum. Håll med om att det där finns ett 

faktiskt bekymmer att få en handlingskraftig regering. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Jag ser nog inte det på det sättet och kan inte heller se framför mig att 

den situationen ska uppstå. Landskapsregeringen ska presentera ett 

landskapsandelssystem som ska gälla principiellt för hela Åland och det 

måste vi vara eniga om att anta, oberoende av vilken stol du sitter på. 

Jag har svårt att föreställa mig den situationen som ledamoten Jansson 

uppmålar. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack talman! Nu är tyvärr vår jävslagstiftning, vad gäller landskapsrege-

ringens ministrar, så sträng, eller hur. Har du då som minister varit ak-

tiv i den här frågan på kommunal nivå, och är med om ett beslut där ditt 

fullmäktige agerar för att förändra. Till exempel i Lemland vill inte mi-

nister Asumaa att man ska tappa en halv miljon. Minister Asumaa kan 

alltså inte vara med i beslutet i landskapsregeringen därför att han re-

dan har tagit ställning och kommer inte att kunna bibehålla sin opar-

tiskhet. Detta bara som ett exempel, det finns hur många som helst. Det 

är det vi är bekymrade för. Får vi en landskapsregering där merparten 

av ministrarna också är kommunalpolitiskt aktiva så får man problem 

med beslutsfattandet. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Då ska det bli att bevisa, upp till mig och upp till landskapsregeringen, 

att klara den situationen som ledamoten Jansson nu är rädd för att ska 

uppstå. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Jag ber att få påminna publiken om att man inte får applå-

dera, man får gärna sitta kvar och lyssna men inte applådera. 

Ltl Runar Karlsson 

Herr talman! Det mesta har väl sagts så här långt i debatten om lagmotionen. 

Jag kan konstatera att det är trevligt att det har varit en lång diskussion hit-

tills, den längsta diskussionen i den här mandatperioden och lagen har kom-

mit från oppositionen, vilket säger någonting och vilket är intressant. Jag 

stöder givetvis motionen och jag tycker som lagtingsledamoten Harry Jans-

son, att det finns en stor intressekonflikt och en jättestor risk för jäv. Det är 

stark orsak till varför jag tycker att man bör ha en sådan här lagstiftning. 

Framförallt måste det vara tidsmässigt. Jag har själv suttit i landskapsre-

geringen i nio år och jag kan inte i min vildaste fantasi tänka mig hur man ska 

hinna sitta i landskapsregeringen och samtidigt vara ordförande eller vice-

ordförande i ett fullmäktige. Det kräver att man på varje styrelsemöte i prin-

cip ska finnas med, man ska förbereda sig för mötena och man ska också oft-

ast ha en diskussion efter mötena. Dels tar det tid rent praktiskt och den ti-

den har man kanske, men man ska också orka med att greppa allt mentalt. 

Jag upplever att arbetet i landskapsregeringen inte är ett 100-procents jobb, 
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det är inte ett 120-procents jobb, det är ett 150-procents jobb om man ska 

sköta det såsom befolkningen vill att man ska sköta det. Trots allt är det bara 

sju ministrar som ska hantera områden där man i andra länder är många 

gånger fler. Man ska också kunna sitt ministerområde och det kräver i sig jät-

temycket jobb. Jag är förvånad över att man från regeringen säger att ”ja inte 

är det här jobbet så farligt att vara minister, nog hinner man också sitta som 

fullmäktigeordförande”. Då har man nog inte förstått sin roll riktigt i rege-

ringen, det vill jag påstå. Det är jättemycket jobb. Finansministern ska fara 

ända till Kumlinge på möten. Det tar ju en hel dag för varje möte. Inte tror jag 

att vi i parlamentet gillar att ha en sådan regering där man inte är på plats 

och jobbar. Det är ett krav från parlamentet att man ska göra sitt jobb och 

mer därtill. Det var det åtminstone på den tiden jag satt med. Kravet från då-

tidens parlament var att det inte var att gå hem för tidigt och inte komma hit 

försent och gärna jobba också på semestern, så jag är förvånad över det här. 

Men som man framförde från Ålands framtid så finns det väl en möjlighet till 

besparingar, att man har färre ministrar, om man anser att man inte har fullt 

med jobb. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack herr talman! Jag tycker att lagtingsledamoten Runar Karlssons ar-

gument överhuvudtaget inte håller. Vi har inte professionella kommun-

politiker som lyfter full lön. Blir du invald i kommunen så har du högst 

troligt ett annat arbete vid sidan om – och att förminska resten av alla 

arbeten där ute, du kan vara chef i näringslivet, du kan vara kassaförsäl-

jerska eller vad du nu jobbar med. Men de som jobbar 100 procent job-

bar nog 100 procent och ska dessutom klara av ett politiskt uppdrag på 

kvällarna. Vad är det då för skillnad om man tänker arbetstidsmässigt? 

Varför ska en minister jobba hemskt mycket mer än, ska vi säga, en lä-

rare? 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jo, för man är minister och då är kravet att man har ett 

jätteansvar. Man ska vara med och styra Åland. Ministerposten är krä-

vande. Det är mera krävande än ett heltidsjobb. Så har det alltid varit ti-

digare men det är tydligt att den nya regeringen som sitter nu anser att 

man kan göra det litet mera på halvtid. Jag har alltid påstått att det är 

150 procent att vara minister, inte 100. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack herr talman! Det vet väl lagtingsledamoten Runar Karlsson som 

har varit minister att det säkert är ett oerhört tungt arbete, det ifrågasät-

ter jag inte alls. Jag menar att det också finns kommunpolitiker som har 

andra yrken än ministeryrken som också jobbar 150 procent och sköter 

ungarna och hela faderullan och klarar av det här uppdraget. Det är det 

jag menar. Och rimligtvis, en människa som har stor kapacitet och som 

arbetar mycket inte väl ska hindras från att ha ett politiskt uppdrag. Då 

borde det ju gälla att – jaha, du är VD för det och det företaget, alltså 

kan du inte vara fullmäktiges ordförande. Det är ju helt märkligt.  
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Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Vi delar inte varandras åsikter och oftast är det så att de 

som besitter de kommunala toppositionerna ofta inte har ett speciellt 

tungt privatjobb. Man har ett sådant jobb att man inte jobbar 150 pro-

cent utan kanske 80, 90 eller 100 procent. Speciellt kommunstyrelse-

ordföranden gör ju nästan ett halvtidsjobb i många kommuner idag. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman!  Många av oss har kommit in i politiken via kommunpoli-

tiken, antagligen för att vi brinner för vår hembygd och vill göra vårt 

bästa för samhället. När vi sedan kommit in i landskapspolitiken så har 

säkert många av oss fått lära sig att brinna för att jobba för hela Ålands 

bästa. Åtminstone har jag haft förmånen att komma i den situationen. 

Jag tror att detta med arbetsmängden kopplar ihop mycket med att 

många av oss uppfattar det här jobbet som ett kall. Vi kombinerar vårt 

arbete med det som är vårt fritidsintresse, att bygga samhället. I en så-

dan situation så förmår man säkert jobba mer än åtta eller tio timmar 

per dag för att jobbet och intresset går ihop. 

Gällande mig personligen, och uppdraget i kommunfullmäktige i 

Kumlinge, så har jag tydligt och klart sagt till mina kolleger, att i ett 

gränsområde där Kumlinges fullmäktige kommer i kontakt med land-

skapsregeringen så kommer jag alltid att vara landskapspolitiker i första 

hand. Rollerna kan inte då kombineras. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag hävdar fortfarande att landskapsregeringsuppdraget 

är så krävande att man normalt inte ska hinna med ett fullmäktigeordfö-

randeuppdrag. Då är det något man inte kommer att klara av tillfullo i 

så fall. Antagligen så bryr man sig inte om det kommunala uppdraget så 

mycket. Enligt egen erfarenhet så ska det inte finnas kapacitet för det. 

Sedan kan man alltid tycka att visst hinner jag det. Men regeringsupp-

draget är nog så krävande att man måste koncentrera sig bara på det, 

man ska inte hinna fundera på så mycket annat. Det om något är nog ett 

kall att se till att man verkligen klarar av sitt uppdrag, utan att behöva 

tänka på så mycket andra sidouppdrag. Det är min bestämda åsikt. Men, 

det som har sagts här i talarstolen idag - har man inte fullt upp så kan 

man gärna ta andra uppdrag. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Ja herr talman, diskussionen om vad olika människor har kapacitet till 

så den är egentligen omöjlig att föra. Jag upprepar, ser man det här som 

ett kall, då kommer man antagligen att uträtta oerhört mycket. Allt det 

man gör i båda rollerna, menar jag i varje fall, har det grundsyftet att 

man bygger samhället. För mig så är det en heder att man får vara med 

och utföra de sakerna. Sedan går fritiden dessvärre ihop med arbetet 

väldigt mycket. Jag själv har pendlat, oerhört, oerhört många gånger 

härifrån centralorten för att utföra mina kommunala uppdrag ute i 

Kumlinge. Själv tycker jag att jag gjort en hel del nytta när jag gjort det 
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och tycker inte om den här diskussionen när det mer eller mindre 

smutskastas att man utför ett arbete i samhällets bästa, också ute de 

mindre kommunerna. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag upprepar igen det jag sade tidigare. Oberoende av per-

son så borde det inte finnas tid med andra uppdrag än regeringsuppdra-

get, det är min bestämda åsikt. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Begäres ytterligare ordet? Diskussionen förklaras avslutad. 

Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är 

omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. 

Remiss 

2 Tobakslagstiftning 

Landskapsregeringens lagförslag LF 10/2015-2016 

 Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. 

Diskussion. 

Minister Wille Valve 

Talman! Landskapsregeringen har idag glädjen att presentera lagförslaget till 

en ny tobakslag. Vad gör vi då så där i stora drag? Jo, vi uppdaterar tobaks-

lagstiftningen i ljuset av Europaparlamentets och rådets direktiv 

2014/30/EU. Samtidigt som vi EU-anpassar lagen har vi dock sneglat både 

österut och västerut på vilka lösningar man ämnar gå in för där.  

Lagförslaget innehåller en barnkonsekvensanalys i enlighet med vårt rege-

ringsprograms målsättningar, vilket ni hittar under punkt fyra.  

Lagförslaget ska ses som en del av en sammanhållen risk- och missbruks-

politik.  Vi måste minska rökandet i samhället, eftersom det är en inkörsport 

till andra former av beroende. Alldeles särskilt gäller det här våra barn och 

ungdomar, som också är ett av det nya tobaksdirektivets huvudfokusområde. 

Parallellt med detta lagförslag trappar landskapsregeringen upp tobakskam-

pen i årskurserna 4-6 genom projekt ”Effekt” och i årskurserna 6-9 med ”To-

baksfri Duo”. Vår förhoppning är att nästa regering ska kunna skörda fruk-

terna av dessa kombinerade åtgärder, i form av minskat risk- och missbruk i 

det åländska samhället. Direktivet som sådant är främst inriktat på ungdo-

mar (se särskilt punkt 18 i direktivet) och det är också i det ljuset man bör så 

förbudet mot att saluföra e-cigarretter med karaktäristisk smak (jordgubb, 

päron, vanilj). Vi återkommer till detta lite längre fram 

I media har vi kunnat läsa att detta förslag gynnar näringslivet. Det har jag 

svårt att se. Det här förslaget öppnar definitivt inte upp för nya affärsmöjlig-

heter för näringslivet. Sant är dock att landskapsregeringen konsekvent och 

medvetet har valt de alternativ som vi har uppfattat som skonsammast för det 

åländska näringslivet, exempelvis en engångsanmälan till ÅMHM, i stället för 

det som vi har uppfattat, det omständliga tillståndsförfarande som finns i den 

finska regeringens proposition. Inte mer bördor på näringslivet än vad direk-

tivet förutsätter. Vi kan också notera att vi tar fler steg i riktning mot egen 

kontroll i paragraf 2b, där vi även har målsättningen att långsiktigt minska 

behovet av inspektioner från ÅMHM:s sida. 
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På en punkt har vi gått något längre än vad direktivet förutsätter och det är 

som vi alla vet i den här salen, smaksatta e-cigarretter. Världshälsoorganisat-

ionen WHO har i sina ställningstaganden varit mycket tydliga med att det 

finns ingen grund för påståendet att e-cigarretter minskar rökandet. Läkarve-

tenskapen, både i Finland och i Sverige, är mycket tydliga med att e-

cigarretter som sådana snarare är en inkörsport till rökande och andra miss-

bruk. Den största brukargruppen för e-cigarretter finns idag i åldrarna 15-24 

år och smaksatta e-cigarretter lockar exakt dessa grupper till att röka och till 

andra former av beroende.  

Nämnas kan, att i den finska regeringspropositionen konstateras att 17 

procent av de unga i åldern 12–18 år provat på e-cigaretter en eller ett par 

gånger år 2015, enligt en riksomfattande undersökning om ungas hälsovanor. 

Denna trend har vi också kunnat spåra på Åland, i Hälsa i skolan-

undersökningen. De smaksatta e-cigarretterna brukas främst av unga och blir 

en inkörsport till andra risk- och missbruk.  

I en fackgranskad artikel i finska Lääkärilehti framför exempelvis forskar-

na Salonen, Mäkitarho, Harju och Kaartenaho fast att e-cigarretter rentav 

kan försvåra avvänjning genom att upprätthålla nikotinberoende och to-

baksvanor. Det är också så att unga är särskilt känsliga, dvs. nikotinresepto-

rerna hos unga, med tanke på e-cigaretter. Tobaksbolagen för däremot gärna 

fram att e-cigarretter är ett hälsosammare alternativ. Det här påståendet sak-

nar vetenskapligt stöd. När att ampullinnehåll i en e-cigarrett förångas frigörs 

andra giftiga ämnen och det finns dessutom mycket stora brister i kvalitets-

kontrollen av e-cigarretter.  

Vi lägger oss alltså på samma restriktivitetsnivå som Finland ifråga om e-

cigaretter, vilket har sina poänger i och med att flertalet åländska försäljare 

får sina produkter också distribuerade via Finland. Värt att notera är att di-

rektivet på sikt, dvs. artikel 7, förutsätter att alla tobaksvaror med karaktärist-

isk smak förbjuds från och med 2020. Ett litet förtydligande är på plats från 

landskapsregeringens sida. Det övergripande målet med detta lagförslag är 

anpassning till EU-direktivet. Vi avser följaktligen att samma definitioner ska 

gälla för karaktäristisk smak som finns i EU-direktivet. Rent praktiskt inne-

bär detta att e-cigaretter med karaktäristiska smaker inte får säljas, med un-

dantag för tobakssmak.  

Talman. Jag tror att detta kan tjäna som inledning. Vi kommer under 

denna mandatperiod sannolikt att få återkomma till tobakslagstiftningen. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Tack herr talman! Det är ett intressant lagförslag på många sätt. En cen-

tral del i det hela är förstås förbudet mot e-cigaretter och ministern re-

dogjorde för undersökningen Hälsa i skolan att 17 procent av ungdo-

marna hade prövat på e-cigaretter. Jag vill bara ställa frågan om man 

har reflekterat kring att ett förbud mot e-cigaretter är det bästa sättet att 

stoppa rökningen? 

Ministern kritiserade i sitt anförande också e-cigaretter för att sakna 

vetenskaplig grund. Vad vet vi egentligen om förbudet? Har man gjort 

någon bedömning av vilka effekter det kommer att ha? 
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Minister Wille Valve, replik 

Tack ledamoten Jonsson för en bra fråga! Det kan vara skäl att klargöra 

att det finns inget allmänt förbud mot e-cigaretter, alltså inget totalför-

bud i den här lagstiftningen. Utgångspunkten varför det är så är att vi 

värnar de vuxnas valfrihet. Om du är vuxen och vill kunna sluta röka och 

vill använda e-cigaretter, så är det helt okej. Det kan du göra. Med den 

här lagstiftningen blir det fortsättningsvis möjligt för åländska företag 

att importera och sälja e-cigaretter under förutsättning att man gör an-

mälan till ÅMHM. Det vi i sammanhanget också kan notera är att di-

stansförsäljning av e-cigaretter sannolikt kommer att kriminaliseras om 

den finska riksdagen beslutar så som propositionen nu är utformad. 

Men något totalförbud mot e-cigaretter är detta inte frågan om utan det 

är fråga om karaktäristiska smaker. E-cigaretter får fortsättningsvis säl-

jas om de smakar antingen ingenting eller tobak.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Eriksson, replik 

Tack talman! Jag har en förfrågan. Det står här att ”den som inte fyllt 18 

år får inte inneha tobaksprodukter eller relaterade produkter”. Som en 

bakgrund till lagövervakande myndigheter så står det här ”ett förbud” 

och då man tittar på straffstadgandena i § 13 så står det ”den som säljer 

tobaksprodukter eller relaterade produkter i strid med bestämmelser-

na bl.a. i nämnda 2 § ska för förseelse vid försäljning av tobaksproduk-

ter eller relaterade produkter, dömas till böter”.  Som jag tolkar det så 

betyder det att det inte är straffbart att inneha tobaksprodukter under 

18 år men nog att sälja till under 18-åringar. Är det här är ett medvetet 

politiskt val eller finns det en tanke bakom det hela? 

Minister Wille Valve, replik 

Tack ledamoten Eriksson. Logiken på den här punkten är liknande som 

den som finns i den finska lagstiftningen, dvs. säljaren får böter och 

egendomen förverkas. I övrigt är det så som ledamoten framhåller.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Att begränsa tobaksrökningen har varit ett långsiktigt jobb 

som har gjorts under många år, genom både information och lagstift-

ning. Så borde det också vara i och med den här lagstiftningen. Min 

fråga är, var i lagen finns en sådan skrift som kommer att göra att speci-

ellt ungdomar kommer att röka mindre i framtiden eller inte börja röka 

alls? 

Minister Wille Valve, replik 

Det tror jag att man främst får söka i motiveringarna till förbudet mot e-

cigaretter med karaktäristiska smaker. Den marknadsföringen som 

finns till grund för försäljningen av e-cigaretter är väldigt inriktad på 

ungdomar, både till sin utformning och till sitt budskap. Det är en kon-
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kret åtgärd som strävar till att minska ungas inkörsportar till risk- och 

missbruk.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Nog blir man litet förundrad över att landskapsregeringen 

nu kommer med ett helt lagstiftningspaket, på många sidor, där i prin-

cip ingenting finns som begränsar användning av tobaksprodukter. Man 

begränsar endast e-cigaretter med olika smaker. Nog borde landskaps-

regeringen ha kunnat komma, efter ett halvt år, med litet mera substans 

i en lagstiftning som gör att folk, speciellt inte ungdomar, börjar röka.  

Minister Wille Valve, replik 

Man kan också tillägga, att i och med att vi reglerar s.k. relaterade pro-

dukter, vilket är fråga om tobaksliknande produkter, e-cigaretter och 

annat liknande, så strängeras de och ska härefter regleras på samma sätt 

som övriga tobaksprodukter samt andra former av restriktioner vad gäl-

ler en åldersgräns på 18 år. Så här finns också en sådan åtgärd. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Herr talman! En liten detaljfråga. I nya tobakslagens 5b §, så skrivs att 

artiklarna 9, 12, 21 och 22 ska genomföras. Men jag hittar inte dem i 

själva lagtexten. 

Minister Wille Valve, replik 

Kan ledamoten upprepa frågan! 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

I detaljmotiveringen så talas det om att i 5b § så skrivs det att man ska 

implementera artiklarna 9, 12, 21 och 22. Men i själva lagtexten så jag 

hittar inte dem. 

Minister Wille Valve, replik 

Om jag uppfattar ledamoten Toivonen rätt så efterlyser han en koppling 

till karaktäristiska smaker.  

Talmannen 

Ingen diskussion! Ni måste begära ordet nu mina herrar. Var minister Valve klar med 

sin replik? 

Minister Wille Valve, replik 

Ja! 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Ja, jag fick ju inte svar. Jag upprepar samma sak. Jag hittar alltså inte i 

lagtexten men jag hittar i detaljmotiveringen. 

Minister Wille Valve, replik 

Jag kontrollerar och återkommer till ledamot Toivonen med svar på 

detta. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Ltl Toivonen, stänger du av mikrofonen! 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack herr talman! I allmänna motiveringarna under punkt 3 i förslaget 

så skriver man ”slutligen föreslår landskapsregeringen att Ålands 

miljö- och hälsoskyddsmyndighets tillsynskontroll stärks och tydligare 

formuleras. Detta föreslås ske genom en anmälningsplikt inför de nä-

ringsidkare som säljer tobaksprodukter och relaterade produkter samt 

att myndigheten ska upprätthålla ett register över dessa näringsid-

kare”. 

Min fråga är. Är det här en tolkning av direktivet med de värsta tan-

kegångarna eller har man försökt tolka det på en sådan nivå som är så 

lindrig som möjligt. Eller, är det detta man måste ha. Då är min nästa 

fråga, påför vi då igen myndigheten ÅMHM ett uppdrag, och vad kom-

mer uppföljningen av lagen att kosta? 

Minister Wille Valve, replik 

Ltl Brage Eklund, det är fråga om en engångsanmälan till ÅMHM och 

svaret är ja, det är den skonsammaste vägen som landskapsregeringen 

har kunnat se. Orsaken till att vi föreslår detta är att ÅMHM redan idag 

har en tillsyn. Men däremot så har ÅMHM ingen förteckning eller kon-

troll på vilka som säljer produkterna. ÅMHM har i remissrundan argu-

menterat för att genom den här engångsanmälan blir tillsynen rättvisare 

och mera logiskt och mera stringent. För övrigt så har det kommit till 

min kännedom att ÅMHM räknar internt med att detta kunde ge en viss 

intäkt. Det blir ju en viss intäkt med 75 euro i anmälningsplikt. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack herr talman! Så klart är det en intäkt och det är väl det de kanske 

är intresserade av, men ändock, ska man upprätthålla ett register över 

vilka som har rätten att sälja de här produkterna. På något vis ska regist-

ret uppdateras och följas upp. Alltså är det ett arbetsmoment som på-

läggs myndigheten i varje fall. Jag hoppas att man i det här fallet har 

tolkat direktivet på det lindrigaste sättet som man kan tolka.  

 Vi fick information när vid var till Bryssel att Åland, Finland och Sve-

rige har en förmåga att tolka alla direktiv till det värsta scenariot. 

Minister Wille Valve, replik 

Ltl Eklund! Man kunde väl sammanfatta det så, att vi åtgärdar en litet 

småcrazy situation som finns idag, dvs. ÅMHM har tillsynsansvar men 

det finns igen anmälan och det betyder att tillsynen kan bedrivas på ett 

vettigt sätt.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Pernilla Söderlund 

Herr talman och bästa lagtingskolleger! Översynen av tobakslagen anknyter 

till EU:s tobaksdirektiv och det är en implementering av denna, ett litet steg 

mot ett rökfritt Åland. Det är ett direktiv om försäljning, marknadsföring och 

tillgång av tobaksprodukter i EU:s medlemsländer.  
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Det liggande lagförslaget är inte alls något totalförbud mot rökning eller 

tobaksprodukter, men där finns några åtgärder för att bl.a. förhindra att t.ex. 

unga faller in i ett missbruk. Det har tyvärr visat sig att smaksatta e-cigaretter 

är en inkörsport till tobak med högre nikotinhalt.  

Jag tror att vi kan vara eniga om att tobak och rökning är skadligt. Kan vi 

även vara eniga om att vi vill förhindra att ungdomar börjar röka och att all 

användning av tobaksprodukter därför behöver minska?  

Nämnas kan att rökning under graviditeten har minskat i alla de nordiska 

länderna, men Finland och därmed också Åland, ligger fortfarande på en hög 

nivå. Att som foster utsättas för de risker som moderns rökning innebär är 

förstås inte bra och det betyder också att varje år föds många barn som får 

abstinenssymptom. Det är därför bra att ”Tobakskampen” nu finns och att 

ålänningar får extra stöd med att sluta röka.  

Vi behöver förebygga tobaksanvändningen proaktivt och målmedvetet för 

att förhindra att barn skadas av tobak - och då menar jag alla barn - små 

barn, stora barn, nyfödda och ofödda barn. Här finns stora hälsofördelar, 

både samhälleliga men främst personliga.   

Jag tycker att samhället har en skyldighet att bedriva en politik som före-

bygger sjukdomar och leder till bästa möjliga uppnåeliga hälsa för alla män-

niskor. Ett tobaksberoende är starkt och svårt att bryta och vi som vuxna be-

höver vara goda förebilder.  

Nu ska social- och miljöutskottet få se närmare på vad det här lagförslaget 

innebär.  

Ltl Britt Lundberg 

Herr talman! Europaparlamentets och rådets direktiv om tobak är inriktat på 

ungdomarna. I hela 60 punkter motiveras skälet för direktivet. Bl. a. är änd-

ringarna så omfattande att man valt att inte komplettera nu gällande direktiv 

utan att ersätta det med ett helt nytt. EU vill alltså ta krafttag! 

I Ålands regerings handlingsprogram slås en huvudmålsättning fast – att 

minska alkohol- och tobaksproduktionen. 

Så till lagstiftningen som vi har fått från vår regering. Regeringens tionde 

lagförslag på ett halvt år!  

I ingressen till Ålands tobakslag föreslås att lagstiftningen ska ses över. Be-

tyder det att regeringen kommer att komma med en ny tobakslagstiftning 

som man här nu med en lagstiftning förvarnar om?  

Det andra som sägs i vår lag är att det ska införas ett förbud mot elektro-

niska cigaretter. Men inte mot alla e-cigaretter utan mot dem som är smak-

satta t.ex. med hallon och lakrits.  

Vänder man däremot på bladet så tar ambitionerna fart igen. Regeringen 

konstaterar att tobaksanvändningen tillsammans med tre andra faktorer är 

en börda för samhället i form av sjuklighet och tidig död och att tobaken är 

särskilt skadlig. Särskilt bör hälsoskydd främjas, speciellt för att minska före-

komsten av rökning bland ungdomar. Dessutom slås det fast att tobak är en 

av de enskilt största hälsoriskerna och en inkörsport till missbruk och droger.  

Regeringen skriver att den agerar för att minska efterfrågan, tillgänglighet 

och tillgång på tobak. Utöver lagstiftningen så lyfter regeringen att Ålands 

gymnasium ska vara en tobaksfri arbetsplats och läroanstalt. Jag rekommen-

derar ministrarna att ta sig ut på en cykeltur på lunchen för att se hur den ut-

vecklingen ser ut. 
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Det som kanske är mest intressant med det här beslutet är ändå det som 

inte finns med. En av tyngdpunkterna i direktivet är att tobak inte ska expon-

eras. I alla drogpolitiska program som parlamentariskt tagits fram har kon-

staterats, att ökad tillgänglighet ökar även förbrukningen – något som inte 

minst våra socialdemokratiska ledamöter brukar vara duktiga på att fram-

hålla. Men nu är det plötsligt oviktigt.  

I en intervju i en av lokaltidningarna säger minister Valve att det är för att 

gynna näringsidkarna och att det skulle bli svårt för näringen att inte expo-

nera tobaken. Men varför inleds då lagstiftningen med att berätta att rege-

ringen minskar tillgänglighet, tillgång och exponering? Eller på vilket sätt 

kommer regeringen att göra, om man inte gör det via lagstiftning? Lagstift-

ningen är inte färdig, den hänger inte ihop. Jag tror ni har slarvat, bästa rege-

ring! 

Det tog ett halvt år, men nu har vi det första beslutet där man har gjort en 

barnkonsekvensbedömning. Nu hoppas vi att rutinen är införd och att det 

görs på alla beslut som fattas, så att handlingsprogrammet efterlevs. Men 

däremot var det nedslående att läsa den. Barn är enligt definition människor 

upp till 26 år. I barnkonsekvensbedömningen belyses foster och mycket små 

barn men ungdomarna är bortglömda. Men värre än så. Det är inte de beslut 

som fattas i denna lag som bedöms utan tobaksanvändning i största allmän-

het. Minister Valve. Hur påverkar det här beslutet barnen?  

Slutligen herr talman!  I vår åländska tobakslagstiftning så skriver rege-

ringen plötsligt att det är ett problem för myndigheter och system om Ålands 

och Finlands lagstiftningar skiljer sig från varandra.  Är det inte precis det vi 

har självstyrelse för, att kunna använda vår lagstiftning för att forma det 

samhälle vi vill ha?  

Men ännu märkligare är det att i det här fallet, när Finland faktiskt beslu-

tat att inte exponera tobak, väljer Åland att fortsätta att exponera. Och varför 

säger man då i den här lagstiftningen att det är besvärligt att ha olika lagstift-

ningar när man inför olika lagstiftning?   

I Åbo underrättelser kan man läsa ”Fritt fram att exponera tobak på 

Åland”. Fint varumärke – eller hur? Det blev resultatet av lagstiftningen som 

bygger på direktivet som är inriktat på ungdomar.  

Minister Wille Valve, replik 

Ltl Lundberg, det finns inga saker i direktivet som förutsätter reglering 

av exponering. Ltl Lundberg måste avse tobakskonventionen och dess 

protokoll som lagtinget ännu inte har godkänt. Det finns dock andra be-

stämmelser om produktpresentation, men ingenting om exponering. Då 

direktivet inte förutsätter något sådant så lämnar det ju fritt spelrum för 

det sunda förnuftet att ställa frågan: är detta ett problem på Åland?  

I remissrundan har det framkommit att det finns en hög nivå av 

självkontroll och för den delen också socialkontroll på Åland. Flera av 

näringsidkarna gömmer redan i dag sina produkter, så det finns egentli-

gen ett väldigt litet problem. Lägger man därtill taxfreeförsäljningen 

med sin överexponering av tobaksprodukter så är det ganska tydligt att 

vi kanske inte löser ett problem här. Men landskapsregeringen har 

öppna öron och lyssnar på argument för konkreta exempel på hur expo-

neringen kunde begränsas. 



  

196 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Det är lite märkligt, för det känns som den här lagstift-

ningen inte riktigt hänger ihop. Mycket av inledningen i lagstiftningen 

ger en ansats om att den här lagstiftningen kommer att göra något åt 

exponering, tillgänglighet och tillgång, precis som det finländska lagför-

slaget gör. Ministern sade att ni har tittat österut och västerut. 

Jag kan dra den slutsatsen att regeringspartierna inte längre anser att 

ökad tillgänglighet ger ökat missbruk. 

Minister Wille Valve, replik 

Visst avser vi det. Det är därför som förslaget innehåller flera förslag på 

hur vi kan begränsa tillgängligheten. Jag nämnde bl.a. förbudet mot 

smaksatta e-cigaretter som idag frekvent används på vår holme. Det är 

väldigt inriktat på att begränsa rökandet bland barn och ungdom. ”Hälsa 

i skolan” konstaterade att åtta procent av eleverna i Ålands yrkesgymna-

sium dagligen röker e-cigaretter och många av dem är smaksatta.  

Avslutningsvis pekar läkarvetenskapen på att detta är en inkörsport 

till andra former av beroende. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Ska jag tolka att regeringspartierna, och därmed minister 

Valve, är slutligt övertygade om att det som är det stora problemet är de 

smaksatta elektroniska cigaretterna, inte de som smakar nikotin, inte de 

som smakar tobak, de är okej, och att barn inte på något sätt påverkas av 

exponering av tobak eftersom man aktivt valt att ha en ingress där det är 

väldigt viktigt men sedan i lagstiftningen väljer bort att inte ta med den 

paragrafen. Är det rätt uppfattat?  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Tage Silander 

Herr talman! Även fast vi generellt, åtminstone vi inom Moderat Samling, vill 

att folk i mycket hög grad ska få välja själv hur man vill lägga upp sitt liv och 

vad man vill göra eller vad man inte vill göra, så finns det tillfällen där en 

mera strikt och avgränsande inställning ändå är till fördel, även för dem som 

drabbas. Stadgandena, ambitionerna och lagstiftningen kring rökning är ett 

bra exempel på detta. 

Om tvåtusen år när ättlingarna till dem som idag gräver efter fornfynd, i 

till exempel Långbergsöda, gör sina utgrävningar och efterforskningar, kom-

mer man besviket och med förmodad förvåning att konstatera, att en stor del 

av befolkningen på 2000-talet avsiktligt begick en långsam självförstörelse 

genom att använda tobaks- och därmed liknande produkter. 

Vi skulle antagligen kunna vara ännu strängare än vad lagförslaget antyder 

och därmed göra avvänjningsprocessen snabbare. Så gott som alla som jag 

känner, och som är på den lite äldre sidan och som har rökt en stor del av sitt 

liv, ångrar sig. Man vill egentligen bli kvitt rökandet, men lyckas alltför sällan.  

Av den anledningen är jag övertygad om att vi gör dagens rökare, och 

framförallt presumtiva rökare, en välgärning genom att vara strängare än vad 

de kanske önskar i nuläget. 
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Men ska då inte alla få göra i stort sett vad man vill enligt den politiska fri-

hetsdoktrinen? Ja, i princip ska det vara så, men i det här fallet är det rimligt 

med restriktioner. För det första bör man ju inte få tillfoga andra skada, obe-

hag och besvär, som man ju kan göra med den rök som rökaren producerar. 

För det andra kan man nog tycka att det är orimligt att en överbelastad sjuk-

vård ska belastas ytterligare av konsekvenserna av rökningen, helt i onödan. 

Herr talman, i lagförslaget finns den punkt som ledamoten Roger Eriksson 

nämnde och som också jag reagerade på. I 2 kap. 2 § kan man läsa att ”den 

som inte har fyllt 18 år inte får inneha tobaksprodukter eller relaterade 

produkter”. Men lagförslaget anger inga konsekvenser om så ändå sker, 

ingenting om konfiskation, böter, tillrättavisning eller annan konsekvensåt-

gärd. Därför så känns just det stadgandet rätt tandlöst och möjligen onödigt i 

dess nuvarande utformning. Jag vet att samma stadgande fanns i exakt 

samma ordalydelse också i den nu gällande lagen. Nåja, det kanske handlar 

mera om en förhoppning än ett konkret förbud, utan några som helst konse-

kvenser.  

Herr talman, den här lagframställningen är till övriga delar bra, och för-

hoppningsvis ett steg på vägen mot ett rökfriare Åland. 

Ltl Igge Holmberg 

Herr talman! Mitt anförande kommer att handla om flera saker. Det första är 

e-cigaretterna, det är inte bara det att de är en inkörsport som är farlig för 

ungdomarna. Det är också det faktum att de innehåller fler cancerframkal-

lande ämnen än vanliga cigaretter, vissa i större doser.  

Den ansedda tidningen New York Journal of Medicine fann att det fanns 

upp till femton gånger större doser av formaldehyd i e-cigaretter än i vanliga 

cigaretter. Många av de här ämnena gör också mer skada ifall glödtråden blir 

varmare än den ska vara, något som ofta händer.  Jag tror man med rätt stort 

fog kan säga att de inte är bra för någon. Att enstaka människor har använt 

dem för att sluta med vanliga cigaretter uppväger inte farorna med dem. 

Förenta Nationernas hälsoorganisation sade, att även om inte all kunskap 

om dem ännu finns, så finns det tillräckligt med fakta för att man borde för-

bjuda dem inomhus, man borde begränsa användningen för barn, kvinnor, 

gravida och kvinnor i fertil ålder, vilket är en rätt så stor del av mänsklighet-

en. 

Republiken Irland funderar redan på att förbjuda dem på allmän plats och 

i England rapporterade Financial Times att försäljningen, efter att hälsoris-

kerna kommit fram, gått ner med över 18 procent. E-cigaretter är inte något 

ofarligt alternativ enligt alla källor som finns. Så jag tror att vi kommer att ta 

en stor diskussion om dem i social- och miljöutskottet. Nog om det. 

Jag tänkte använda huvuddelen av mitt anförande att tala om paketering-

en av cigaretter. Där anser jag att Australien är ett föregångarland och har 

som första land i världen förbjudit de traditionella paketen. Om ni ser på 

skärmarna så ser ni hur det kan se ut i Australiska affärer. Alla paket ser lika-

dana ut, brunt papper med namnet litet på ena sidan och så har man stora 

bilder på farorna med rökning på paketen. Nästa bild är en närbild på själva 

paketen. Som ni ser så är det brutala bilder på farorna, de finns på båda sidor 

av paketen. Namnet på cigarettmärkena är små, i liten text och mitt på fram-

sidan. Inga logotyper eller utsmyckningar annat än varningsbilderna och ett 

telefonnummer till en organisation som hjälper dig sluta röka. 
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Herr talman! Är vi seriösa när vi menar att vi vill skjuta på startåldern för 

rökare är det den här vägen vi ska gå. I Australien har debutåldern, den ålder 

när man börjar röka, stigit från 14 år och 4 månader till 15 år och 7 månader, 

det här sedan december 2012. Samtidigt har försäljningen av cigaretter gått 

ner med över 15 procent. En läkare uttryckte sin förnöjsamhet genom att säga 

"Det är som om vi hittat ett vaccin mot lungcancer". Det stämmer inte helt 

men det visar att det en rätt väg att vandra på. 

Sedan finns det ett par saker till i vårt eget lagförslag som jag är lite kritisk 

emot. Det ena är i detaljmotiveringens 4 kapitel. Upplysningsverksamhet. Jag 

hade gärna sett den fortsätta få stöd, det här är en av de få gånger jag t.o.m. 

anser att man till och med kunde privatisera den, ge ut den till någon organi-

sation som jobbar mot tobak och andra droger. Men det är viktigt att fortsätta 

informera om detta, speciellt i skolor och yrkesgymnasium. För vi ska inte 

heller hymla om det här, rökning är i mångt och mycket en klassfråga, såsom 

de andra riskindikatorerna är. 

Ojämlikheter tar sin början tidigt i livet och det finns tydliga samband mel-

lan uppväxtförhållanden och förhållanden senare i livet, till exempel social 

klasstillhörighet och civilstånd, som i sin tur påverkar risken för dålig hälsa 

och tidig död senare i livet. Sambanden är väldigt stabila i undersökningar 

över hela världen. Individer från de högre samhällsskikten har i genomsnitt 

bättre fysisk och psykisk hälsa. De lever längre än individer från de lägre skik-

ten i samhället.  

Skillnaden har stor betydelse för folkhälsan. Studier visar att om alla grup-

per i samhället hade samma goda hälsa som tjänstemän på hög- och mellan-

nivå, så skulle antalet äldre med gångproblem reduceras med ungefär en 

tredjedel. Rökning slår mot en mängd olika delar av kroppen, lungor, blodsy-

stem och många fler och har en stark bidragande orsak till att många slits ut i 

förtid och dör kanske ett decennium före någon från övre skikt i samhället. 

Utbildning och information borde man satsa på. Där är jag lite besviken på 

det förslag som ligger, men jag antar att vi tar upp det mera i diskussionen i 

social- och miljöutskottet när vi debatterar där. Tack. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Jag vill tacka för ett intressant anförande. Det är mycket 

viktiga saker som lyftes i ledamot Holmbergs anförande. Men det som 

saknas och är litet bekymmersamt är vad av det här finns med i lagstift-

ningen som vi har fått ifrån landskapsregeringen? Det är fortsatt fritt 

fram att exponera tobak och det är endast de smaksatta e-cigaretterna 

som får en reglering. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Det stämmer än så länge, men vi har fortfarande hela debatten kvar i 

social- och miljöutskottet och får se hur det kan gå där. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Ska jag tolka det här som att det här inte är en lagstiftning 

från regeringspartierna utan det är en lagstiftning som kan få en helt ny 

vändning här i salen? 
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Ltl Igge Holmberg, replik  

Nej, det ska man inte tolka det som. Däremot tycker jag att det är viktigt 

att vi ändå är öppna för beslut som kommer och framförallt öppna för 

att se på lagstiftningen och se om det finns saker som man kan förbättra. 

Men som grund är det en väldigt bra lagstiftningsbörjan.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Tack fru talman! Det var ett intressant inlägg och att få en kort inblick i 

hur man arbetar med problematiken i Australien. Det är klart att man 

kunde tänka tanken att vi på Åland också skulle införa liknande be-

gränsningar. Nog tror jag ändå, med tanke på hur stor del av de cigaret-

ter och tobaksprodukter som säljs på våra färjor runtomkring oss, att vi 

har svårt att reglera med den lagstiftning vi antar här. Det är tveksamt 

att vi skulle få den typen av effekter. Men det är definitivt en fråga som 

man borde driva på EU-nivå och internationellt överlag, att försöka få 

till en liknande reglering, om det är så som visar med så pass goda erfa-

renheter från Australien, men jag tror att vi i praktiken har svårt att gå 

samma väg som Australien, men kanske det finns andra sätt att nå dit. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack fru talman! Det som ledamot Axel Jonsson nämner med färjeciga-

retterna är ju ett stort problem. Speciellt slabbcigaretter, dvs. cigaretter 

som man kan köpa väldigt billigt som anställd ombord på båtarna. De 

kommer i många fall, enbart på grund av sitt låga pris, ut i samhället i 

andra hand, från människor som inte röker men som köper dem ändå, 

därför att det ger en sådan vinst. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Wille Valve, replik 

Tack talman! Tack ledamoten Holmberg för denna problematisering 

kring direktivets bestämmelser. Det är förvisso förbjudet att hänvisa till 

tidigare replikväxlingar men jag instämmer att detta är något som behö-

ver bedrivas på EU-nivå med tanke på hur direktivet ser ut. Jag kan för-

säkra att upplysningsverksamheten, som ledamoten Holmberg var inne 

på, kommer att fortsätta och trappas upp. Landskapsregeringen vill fort-

sätta göra det ännu bättre, göra det flexiblare, göra det mera agilt och 

framförallt prioritera arbetet och gå längre ner i åldrarna i grundskolan 

med upplysningsarbetet. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Och det tackar jag väldigt mycket för! 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Bert Häggblom 

Tack fru talman! Jag tror att vi inte ska övredramatisera den här debatten 

över lagförslaget. Vi ska veta att Ålands välstånd till stora delar bygger på 
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sprit, tobak och spel. Det är det som ofta har tagits upp, att vi har vårt 

skattemässiga undantag så att färjorna kan komma in till vårt landskap. Där 

säljs tobak som det görs och det är ingen som har flaggat för att vi ska göra 

något åt detta. Vad man gör lokalt i vår lagstiftning ska vi inte överdriva. Där-

för ska det inte byråkratiseras så som landskapsregeringen gör.  

Om man tillåter försäljning av tobaksprodukter så tycker jag inte att man 

ska ställa krav på Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, man ska ha den 

anmälningsplikt som man har, på det sätt som det här framförs. Man bör 

jämföra handeln i landskapet med handeln på färjorna. Inte har de samma 

krav på sig. Vill man det så bör man gå in för ett totalförbud.  

För egen del fanns aldrig rökning på skolschemat, så jag har aldrig varit 

någon rökare. Men jag tycker inte att man ska överdriva lagstiftningen och 

göra på detta sätt.  Vi har mycket som skadar våra människor. Sprit borde 

vara förbjudet och borde aldrig ha uppfunnits. Biltrafiken dödar fler än vad 

tobaken gör. Man kan alltid göra jämförelser. Men ställ inte de här byråkra-

tiska kraven. Vi ska inte utöka en byråkrati såsom man gör här. Sätt de peng-

arna i stället på att marknadsföra vilka skador tobaken gör då man riktar sig 

till ungdomar.  

Angående e-cigaretter håller jag inte med dem som säger att de skulle vara 

farliga. Tvärtom gör de kanske ett genombrott för folkhälsan att de har kom-

mit, åtminstone de e-cigaretter som inte har de här tilläggen. Men det är klart 

att tobaksindustrin alltid ligger bakom och man har en otrolig lobbyverksam-

het på allting. Och tobaksindustrin gillar ju inte e-cigaretter, det är bara att 

konstatera. De vill absolut inte att e-cigaretterna ska komma ut på mark-

naden vilket gör att politiker och andra gör att det ska bli förbjudet.   

Jag tycker att utskottet bör se på det här, byråkratisera det inte till ÅMHM. 

Och kostnaderna, ska en liten turistkiosk kunna sälja tobak på Åland på 

sommaren överhuvudtaget? Byråkratin är ju helt outstanding i det här försla-

get. Man ska i stället vara ärlig och förbjuda det i så fall, antingen eller. Inte 

bygga ut byråkratin med nya tjänster. Använd pengarna bättre i landskapsre-

geringen än att komma med sådana här förslag! 

Minister Wille Valve, replik 

Tack ledamoten Häggblom. Flera av vårt örikes näringsidkare gömmer 

redan idag cigaretterna. Det kan man konstatera när man besöker någon 

av våra stora butikskedjor och ser automaterna, det förekommer även 

hos vissa bensinstationer.  

Vad gäller e-cigaretter och barn så är det så att barn i högre grad bör 

skyddas från e-cigaretter eftersom en vuxen, som vill avvänja sig från 

rökning, nog kan använda e-cigaretter, medan en ampull för en barn-

kropp eller en tonåring kan ge nikotinchock. Det i sig är en förstärkning 

som kan leda till andra former av beroende.  

Slutligen vad gäller påståendet om byråkratisering så förutsätts inga 

nya tjänstemän här. ÅMHM har redan idag ett tillsynsansvar. Detta 

handlar om en engångsanmälan som införs för åländska näringsidkare. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack fru talman! Jag hoppas utskottet tittar på det här med e-cigaretter. 

Jag omfattar inte det som ministern påstår om hur farliga e-cigaretter 

skulle vara. Det stämmer inte med de utredningar som finns och som jag 
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har läst, men rätta mig om jag har fel till den delen. Men det beror vem 

man lobbar för. 

Minister Wille Valve, replik 

Det sistnämnda var ett sanningens ord. Man kan dock ytterligare kon-

statera att det brister i kvalitetskontrollen av e-cigaretter. Det har kon-

staterats i flera utredningar. Man kan bekanta sig med bl.a. i grunderna 

till den finländska lagstiftningen, eller för all del den svenska tobaksut-

redningen, som ännu inte har resulterat i en fullödig proposition, men 

argumentationen finns tillgänglig. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Fru talman! Mig veterligt så räknas e-cigaretter, utan nikotin, i Sverige 

varken som tobaksprodukt eller som läkemedel. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack fru talman och tack ltl Häggblom! Såsom jag uppfattat saken och 

det jag har tagit del av i utredningar och forskning är antalet döda via 

tobak mångfalt större än de som dör i trafikolyckor. Det är till och med 

så att i Sverige dör det lika många i trafikolyckor som av passiv rökning. 

Det är den uppfattning som jag har. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack fru talman! Jag tyckte att ltl Häggblom tog det litet lätt med rök-

ningens skadeverkningar när han höll anförandet.  

Jag håller med i tidigare repliker. Vad jag har erfarit så är död via 

rökning större än via trafikolyckor. Jag tycker att man byråkratiserar lite 

och därigenom försöker strama tillgången, vilket jag tycker bara är bra. 

Om vi ska se hur vi tittar på det preventivt så är det att minska på till-

gången och då kanske man också behöver utreda vilka det är som ska få 

sälja. Sedan håller jag med ledamot Häggblom, att visst är det ett be-

kymmer att vi har billigare tobak på färjorna. Men det är något som vi 

tyvärr får leva med. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Fru talman! Det är det jag menar. Man försöker lagstifta samtidigt som 

vi har 24 avgångar till och från Åland varje dygn där man säljer tobak 

ganska fritt till ungdomar och andra. Det beror på vad man har för be-

gränsningar för ungdomar vid olika åldrar.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack fru talman! Det är ju ändå så med sådan här lagstiftning att man 

försöker skapa en förändring i samhället och skapa en norm. Det som 

bekymrar mig är inkörsporten med e-cigaretter, att man får en vana. 
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Om man röker ampuller utan nikotin är det ganska tydligt att de kom-

mer ungdomarna säkert också att få tag i. Då skapar man ett beteende-

mönster. Det visar sig att beteendet att suga på cigaretten, fast det är en 

e-cigarett och fast det inte skulle innehålla något nikotin, så är det ändå 

en inkörsport i ett beteendemönster som inte är positivt. Jag tycker att 

det är ännu mer bekymmersamt med nikotinampullerna. När ungdo-

marna får tag i dem så är det ett ganska kraftigt gift och skapar ganska 

snabbt ett beroendemönster. Vi har nog ett bekymmer som ledamoten 

lyfter fram, men från Socialdemokraternas sida är den nog av en annan 

karaktär. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack fru talman! Jag tror att utskottet bör ta reda på den utveckling som 

har varit under årens lopp. Som jag upplever så röker ungdomarna 

mycket mindre idag än vad man gjorde tidigare. Det är ju en positiv ut-

veckling. Det är nog ett resultat av den marknadsföring som har varit 

beträffande skadligheten av cigaretterna. Jag tror att det är bättre att 

rikta sig in på den nivån från landskapsregeringens sida än att komma 

med alltför komplicerad lagstiftning. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack fru talman! Det stämmer, ledamot Bert Häggblom, att positivt fö-

rebyggande arbete har gjorts och att tobaksrökningen har minskat. Men 

i den senaste hälsoundersökningen bland ungdomarna så visade sig det 

ändå att det fortfarande förekommer rätt mycket rökning. Haschrökning 

har tyvärr också ökat, och sedan ser man också snusvanan. Arbetet har 

påbörjats men vi får inte sluta med det för att det är ändå viktigt, åt-

minstone för mitt parti, att vi skulle ha en tobaksfri miljö, åtminstone 

för ungdomarna. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack fru talman! Den hälsoundersökning som är behöver utskottet 

också titta på. I stället för procentsatser ska man nog titta på antalet, hur 

många som de facto använder det. I framställningen saknas det hur 

mycket tobak det säljs i landskapet och hur mycket säljs det på färjorna. 

Det hade varit bättre om man hade haft någon sorts jämförelseobjekt, 

nu finns inte det i framställningen. Man borde också bedöma hur myck-

et tobak som kommer till Åland, precis som lagtingsledamoten Igge 

Holmberg tog upp slabbtobak. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Axel Jonsson  

Tack fru talman! Det är en lovvärd ambition från landskapsregeringen att 

man försöker göra hanteringen av övervakningen av direktivet enkel för före-

tagarna som säljer tobaksprodukter. Man kan resonera som så, att man ska 

göra det svårt för försäljarna av tobaksprodukter och se till att inte tobak 

säljs. Men då tycker jag kanske att det är fel väg att gå genom att påföra dem 

mer byråkrati. Det handlar mera om att förbjuda handeln om det är så att 

man vill göra det. Men det verkar inte vara syftet med det hela. Jag tycker 
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också att människor måste kunna ta ansvar för sitt eget liv och göra egna val. 

Vi kan aldrig frånta dem det från samhällets sida.  

Om vi utgår från att tobaksförsäljning fortsättningsvis ska vara lagligt och 

vi ska skapa så enkla regelverk som möjligt för företagarna, åtminstone regel-

verk som uppfyller direktivets krav och målsättningar, så ska vi ställa oss frå-

gan om det behövs ett register över alla försäljningsställen på Åland? Kom-

mer det här att göra att rökningen minskar i det åländska samhället och 

framförallt kräver EU-direktivet ett sådant här register som man nu föreslår 

från landskapsregeringens sida. Jag har försökt läsa tobaksdirektivet i den ut-

formning som är godkänt av EU-parlamentet och har inte riktigt hittat några 

sådana formuleringar. Jag har känslan av att det är mera inriktat på grossis-

ter och de som befinner sig i ett tidigare led i försäljningskedjan att registrera 

alla transaktioner. Det tycker också jag känns som ett vettigt resonemang. Jag 

vill att utskottet tittar närmare på det, finns det verkligen ett krav att man ska 

registrera alla som säljer tobaksprodukter. För om det inte ställs ett krav så är 

jag nog tveksam att införa en anmälningsplikt i dagens läge.  Vad vill vi uppnå 

med ett sådant register? Okej, ÅMHM får en litet bättre översyn över vilka 

som säljer tobaksprodukter men jag tycker att i ekonomiska spartider så är 

frågan om vi ska sätta mera resurser och krut på att granska våra tobaksför-

säljare på Åland. Jag har svårt att se att det pågår några stora oegentligheter 

som skulle vara värda att sätta mera fokus på. Jag tror att om det är någon 

som håller på med olaglig försäljning av tobak på Åland, så skulle det ganska 

snabbt komma ÅMHM till känna i vilket fall som helst, utan någon form av 

register.  

Det är också litet oroväckande med de signaler som vi fick, att man inför 

det här registret enbart för att ÅMHM ska kunna få litet mera intäkter, grovt 

förenklat. Frågan är ju om vi ska försöka finansiera vår byråkrati genom att 

belasta företagare med ytterligare avgifter i stället för att försöka se över vil-

ken typ av tillsyn vi ska ha. Det här är ett ypperligt exempel på det. Ska vi 

skapa en anmälningsplikt ytterligare och ett papper att fylla i för en företa-

gare för att kunna finansiera annan ÅMHM-verksamhet? Jag ställer mig åt-

minstone väldigt skeptisk till det, särskilt med tanke på att det är en åtgärd 

som inte görs främst för att minska tobaksanvändningen, utan enbart för att 

övervaka den. Jag tror att om vill vi ha en bild av över hur mycket tobak som 

konsumeras och köps på Åland i dagsläget så räcker det mycket väl att vi har 

den informationen över hur mycket som säljs från grossisterna på Åland. 

Gränsöverskridande handel är med det här direktivet dessutom olagligt. Vi 

borde ju ha en komplett och fullständig information över den tobak som säljs 

på Åland genom att enbart informera oss om hur mycket som säljs via gros-

sister. 

Mot den bakgrunden vill jag lämna den passningen till utskottet, att man 

tittar närmare på, om den här anmälningsplikten verkligen behövs, som man 

nu föreslår. Kräver EU-direktivet verkligen detta. Jag hittar inte något sådant 

krav. Man kunde även ha ett förenklat system i förhållande till landskapsre-

geringens förslag att man i första hand genomför tillsyn över tobaksdirektivet 

av vår tobakslag genom stickprover och då får information om att det finns 

oegentligheter inom tobakshandeln. Jag tror att det skulle vara ett system 

som är mera anpassat efter vårt småskaliga, åländska samhälle där vi har 

ganska bra koll på varandra sist och slutligen. 
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Minister Wille Valve, replik 

Tack ledamoten Axel Jonsson för ett välformulerat och intressant anfö-

rande. Vad gäller anmälningsplikten så kan vi i korthet konstatera, att 

för att kunna förverkliga direktivets målsättningar om allt från allmänna 

varningar och informationstexter för tobakstexter för rökning och kom-

binerade hälsovarningar osv så behöver ÅMHM, eller vilken myndighet 

det än är, kunna veta vem det är som säljer tobak på Åland. Det är inte 

hållbart idag att en myndighet har ett tillsynsansvar utan anmälan. Det 

innebär i praktiken att det finns en tjänsteman som går och söker upp 

vem det är som säljer tobak. Det går inte att ha det på et viset utan vi 

behöver ha en effektiv tillsyn. Det är i det ljuset man ska se denna be-

stämmelse. Det är den skonsammaste varianten som finns. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Kan ministern då berätta för mig, var i tobaksdirektivet kan man läsa att 

man måste ha ett sådant här register och en sådan här anmälan. Jag har 

sökt men hittat det. Jag förstår tanken bakom det hela, men jag är över-

tygad om att man från ÅMHM:s sida har alla möjligheter att övervaka 

direktivet när man gör kontroller t.ex. ute i livsmedelsbutiker och i kios-

ker där livsmedels säljs, som på Åland kanske är de vanligaste tobaks-

försäljningsställena utöver färjorna. Jag ställer mig skeptiskt till att det 

här registret behövs. Men är det så att det står i EU-direktivet så kan ju 

ministern redogöra för den artikel där det tas upp så vi får det klart en 

gång för alla. Jag har åtminstone inte hittat något sådant krav. 

Minister Wille Valve, replik 

Svaret är nej, det finns inte något sådant krav i direktivet på anmälan. 

Landskapsregeringen har gjort den bedömningen att för att vi ska kunna 

klara av att förverkliga direktivets målsättningar, så behöver vi veta vem 

som säljer tobak på Åland. Landskapsregeringen föreslår, med den re-

gim som är rådande i Finland och Sverige, vilket jag tycker med fördel 

utskottet kan fördjupa sig i, att det här nog är den skonsammaste vari-

anten. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Då kan man alltså dra den slutsatsen att EU inte menar att man behöver 

registrera alla tobaksförsäljare på Åland men landskapsregeringen drar 

slutsatsen att man måste göra det på lilla Åland för att kunna övervaka 

att tobaksförsäljningen sker i enlighet med direktivet.  Jag förbehåller 

mig rätten att ställa mig skeptisk till den slutsatsen och jag hoppas att 

utskottet kan fördjupa sig närmare i detta. Är det verkligen relevant att 

vi på lilla Åland ska införa och tolka direktivet, precis såsom sades tidi-

gare i debatten, striktare än vad man har bedömt vara nödvändigt i EU-

parlamentet och i alla de andra EU-instanser som har behandlat det här 

direktivet. Jag tycker att man ska titta på frågan och fundera noga. Det 

är klart att det är mycket bättre än det system man har gått in för i Fin-

land, men kan vi skapa ett ännu bättre system, varför ska vi låta bli, fru 

talman, det är frågan. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack fru talman. När det gäller en tobakslagstiftning och regler och di-

rektiv kring det, är målsättningen ändå den att vi vill att befolkningen 

ska hålla på med sådant här, vi vill att folk ska leva längre och hållbarare 

och inte hålla på med att förstöra sina liv i och med att forskningen visar 

att det finns mycket negativa konsekvenser av det här. Därför är det trå-

kigt att ledamoten Jonsson förlöjligar det här med olaglig försäljning av 

tobak. Jag tycker att vi på något sätt är ganska skenheliga när vi konsta-

terar att olaglig försäljning väl sker hela tiden. Vi har mycket slabbtobak, 

vi har slabbalkohol samt all snusförsäljning. Det är ju förbjudet att köpa 

snus på Åland men jag tror nog att det är ganska många ålänningar som 

snusar. Det finns en dubbelmoral i hela situationen. Att nu börja lyfta in 

några ÅMHM-kostnader, så inte vet jag. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Jag håller med om att direktivet som sådant syftar till att minska rök-

ningen. Jag stöder alla åtgärder som vi kan ta i den riktningen. Jag vill 

samtidigt ställa mig frågan, kommer verkligen ett register över alla to-

baksförsäljare på Åland att leda till minskad konsumtion av tobak?  Det 

ställer jag mig väldigt skeptisk till. Olaglig försäljning som sker mellan 

privatpersoner i det åländska samhället har jag väldigt svårt att tänka 

mig att man kommer åt genom ett register. De registrerar sig knappast 

eller anmäler sig till ÅMHM när de säljer slabbtobak till sina kompisar. 

Det handlar om de butiker och kiosker som får en anmälningsplikt en-

ligt landskapsregeringen förslag. Men behövs den här anmälningsplik-

ten? ÅMHM har förmodligen redan orsak att gå till de flesta av de här 

försäljningsställena och kan i samband med det också göra en tillsyn 

över tobaksförsäljningen och se om de sköter den enligt de regelverk vi 

har, utan att det krävs en anmälan att man ytterligare ska betala 75 euro, 

om jag förstod det rätt, för att anmäla att man sysslar med tobaksför-

säljning. Det är, enligt mitt sätt att se, onödig byråkrati om inte ens EU 

kräver det i sitt direktiv. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack fru talman. Jag är säker på att landskapsregeringen i det här fallet 

och med tjänstemännens förslag säkert har konstaterat, att det här är 

det bästa sättet att förfara. Det gäller säkert också om man har försälj-

ning av alkohol i de här kioskerna och butikerna. När det kommer till 

droger, både alkohol och tobak är ju droger, så vill man ha en bevakande 

instans som ser över det, och det stöder åtminstone Socialdemokrater-

na. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Jag kan mycket väl tänka mig att Socialdemokraterna tycker att den här 

anmälningsplikten och den onödiga byråkratin som man skapar är nöd-

vändig, men jag förbehåller mig ändå rätten att vara skeptisk och jag ber 

utskottet att fundera noga, behöver vi verkligen det här. EU tycker inte 

att det är ett nödvändigt krav. Man förbjuder det förstås inte men frågan 

är, ska vi fortsätta att tolka direktiven strängare än alla andra för att för-

söka vara bäst i klassen eller ska vi fundera och använda vårt sunda för-
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nuft? Behövs den här typen av regleringar i vårt lilla åländska samhälle? 

Då föredrar jag alla gånger det senare alternativet.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Stephan Toivonen 

Tack fru Talman! Ärade ledamöter! Jag tror att första gången så talade jag om 

skola. Det här lagtinget har faktiskt varit en väldigt bra skola så här långt.  

Lagtinget var nyligen till Bryssel och det gav en väldigt konkret bild av vad 

som händer där och hur det idag påverkar vårt jobb här. Det har varit intres-

sant att se de olika lagstiftningsprocesserna.  

Den första var en lag om Ålands Skogsvårdsavgift, som kom till lagtinget 

nyligen, det var på regeringens försorg. Enligt min mening kunde man kanske 

ha funderat på om man överhuvudtaget behöver lagstiftningen, men det är en 

annan sak, sparat pengar skulle det säkert göra. 

Det andra var förändringen av kommunallagen, som kom som en lagmot-

ion av ledamot Harry Jansson. Det sparar ju också en massa pengar. Vi borde 

alla egentligen skriva några lagmotioner här i dessa spartider.  

Det tredje alternativet, det som vi har här idag, nämligen regeringen kom-

mer till lagtinget med en lag, som har ett EU-direktiv i botten. För mig, som 

är ny, men som var på studiebesök till Bryssel, så är det väldigt spännande att 

se nu när lagpaketet kommer från Bryssel och hit. Jag får be att få tacka tal-

mansämbetet att vi fick fara dit!  

I Bryssel hade vi också en debatt kring implementering av direktiven och 

det har kommit in i några anföranden. Man får en känsla av att man försöker 

vara strängare i Norden än vad man är i södra Europa. Någon gång har jag 

sagt att är det olika EU när jag rör mig i norr eller i söder och ser hur samma 

sak ser väldigt olika ut. Tycker vi inte om lagstiftningen så skyller vi på EU el-

ler Bryssel och undrar hur det är egentligen.  

 Jag satt och läste igenom lagförslaget med olika detaljmotiveringar osv. 

Min första reaktion var, vilket ledamoten Jonsson också var inne på, vad sä-

ger direktivet egentligen att vi måste göra och vad är det som landskapsrege-

ringen har föreslagit? Det är ju ganska onödigt att debattera något som direk-

tivet otvetydigt innehåller. Där ser vi den stora skillnaden mellan lagfram-

ställningen, direkt av regeringen, den som vi har haft här tidigare och där vi 

kan ifrågasätta varenda en paragraf och om vi överhuvudtaget ska ha lagen. 

När det gäller ett EU-direktiv så måste vi ju åtminstone implementera det 

som finns. Vi bör ju få veta vad direktivet säger och vad som är det politiska 

valet. Sedan kan man diskutera förändringar. 

Det står i förslaget att ”landskapsregeringen föreslår att tobaksdirektivet 

genomförs så att tobakslagstiftningen anpassas till Europeiska unionens 

lagstiftningskrav”. Det står så rent allmänt. Sedan undrar man om det är en 

anpassning eller vad, det kan vi diskutera?  Jag undrar hur många det är som 

överhuvudtaget har tittat på det här direktivet?  Det är en rejäl lunta. Jag för-

stod att ledamoten Jonsson var inne på det men det tar sin tid att gå igenom. 

Där finns regler om vilka som inte få sälja, vem som får sälja, vilken ålder, om 

produkterna får synas i affärerna, hälsovarningar och de här registren - eller 

finns det något om register?  
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Det står på ett ställe av motiveringen att det finns uppgifter i artiklarna 5, 

6, 20 och 22 som ska följas. Men vad är det som EU säger och vad är det som 

är regeringens politik? Det är rätt svårt att titta i direktivet vad som exakt står 

där. Varken jag eller ledamoten Jonsson kan egentligen hitta en redogörelse 

över vad som EU kan tillåta och vad landskapsregeringen har tillagt. Det är 

på ett allmänt plan som jag vill diskutera det här.  

Hur som helst vet vi inte om det är vettigt att diskutera åldersgränserna för 

inköp av e-cigaretter och tobak. Vad säger direktivet? Säger de 18 eller säger 

de 15? Vi inom Åländsk demokrati är frustrerade över det här sättet att pre-

sentera lagstiftningen. Enligt vår mening så är det inte vi 30 ledamöter som 

ska söka fram alla dessa direktiv, även om några av oss har försökt göra det. 

Vår åsikt är att det är ministern, förstås med hjälp av tjänstemän, som ska se 

till att vi vet exakt vad direktiven säger och vad som sedan läggs till i lagför-

slaget. 

Vi tycker t.ex. inte heller att det är så bra att hänvisa till artikel 20. Den är 

faktiskt på tre och en halv sida, så det tar sin tid att gå igenom vilket moment 

i artikel 20 som gäller. Artikeln har 13 paragrafer, ibland från moment a till 

moment e och en gång t.o.m. från romerska siffror från I till VI, så kanske 

man kunde säga att det var 6 § b moment III, om det är fråga om just det.  

Jag tänker inte denna gång obstruera processen, men om ministern eller 

regeringen i ett annat lagförslag som baserar sig på ett EU-direktiv från Brys-

sel, inte tydligt lägger fram vad som tydligt står i direktivet och vad som se-

dan är regeringens förslag, så kommer jag att ge en bakläxa i det fallet.  

Vous comprends monsieur Valve. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack herr talman! Som säkert ledamoten Stephan Toivonen känner till 

så är det en kampanj där landskapet, ÅHS och tredje sektorn jobbar för 

att stoppa tobaksrökningen och tobaksanvändningen bland ungdomar 

eftersom man mer och mer ser det som ett problem och en trend. Målet 

är att 2040 ska Åland vara fritt från tobak. Stöder Åländsk demokrati 

den målsättningen? 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack herr talman! Självklart! 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack herr talman! Ett klart och tydligt svar kom från lagtingsledamot 

Stephan Toivonen att han stöder det här målet. På vilket sätt har man då 

från Åländsk demokratis håll tänkt arbeta för det här målet när man nu 

ger en så här kraftig bakläxa till minister Wille Valve? 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack herr talman! Jag försökte säga i något skede att det är ett allmänt 

anförande, kalla det för gruppanförande. Jag kommer med mitt person-

liga anförande när det gäller lagstiftningen. Dessutom är jag i opposition 

så jag kommer inte att kunna göra så mycket. Men jag understöder all-

ting här som man talat om, också det som ledamoten Igge Holmberg ta-

lade om, det var väldigt spännande saker. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Göte Winé, replik  

Tack herr talman! Vilken tur att jag begärde replik nu i och med att det 

är till gruppen Åländsk demokrati jag begär replik. 

Jag blev litet fundersam när man från partiet Åländsk demokrati und-

rade vad det står i direktivet om det är 15 eller 18 på e-cigaretterna? Det 

kom inte fram i gruppanförandet vad som är partiet Åländsk demokratis 

åsikt om e-cigaretterna och var åldersgränsen ska vara. Vad man tycker 

från regeringens håll, det har kommit fram i lagförslaget, som jag hop-

pas att man har sett. Men däremot är jag fundersam, eftersom man i ti-

digare replikskifte meddelat att man strävar mot ett tobaksfritt Åland. 

Vilket är då Åländsk demokratis åsikt om e-cigaretter och åldersgrän-

sen? Ledamot Toivonen nämnde 15-års åldersgräns. Är det detta som 

partiet Åländsk demokrati vill? 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack herr talman! Som jag sade var det här en allmän debatt och frågan 

om vilken åldersgräns det finns. Vi understöder den åldersgräns som är, 

dvs. trots att vi anser att e-cigaretter inte är lika farliga så är det bra att 

ha samma gräns och att det blir en mindre risk att det blir en inkörsport 

för de yngre. Så att om åldersgränsen är 18 understöder vi och om den 

skulle vara 20 så skulle vi understöda 20.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl John Holmberg 

Tack herr talman, bästa lagtingsledamöter! Den föreslagna landskapslagen 

om tobak och relaterade produkter är ett steg i rätt riktning, för att nå ett rök-

fritt Åland 2040. Ett nordiskt mål att bli en tobaksfri zon och jag understöder 

regeringsförslaget av denna lag. Jag skulle gärna sätta ett totalförbud för to-

bak men jag tror att det är bra att vi ser vad våra grannar gör. De får göra 

eventuella misstag och sedan följer vi efter och gör det rätt. Jag skulle gärna 

se en mycket strängare lag än vad som ligger framför oss idag, men jag förstår 

också att vi har små resurser och vi vill se vad de andra gör. Men som sagt, 

det här är ett steg i rätt riktning.  

Den passiva rökningen är ett stort problem, dock inte lika stort som rök-

ningen i sig. I Sverige dör lika många av passiv rökning som i trafikolyckor. I 

EU dör 600 000 människor per år av passiv rökning, ungefär en fjärdedel av 

dem är barn. 25-30 ålänningar dör varje år av tobaksrelaterade sjukdomar. 

En rökare kostar samhället 100 000 euro per år. Då har man lagt till förlorad 

arbetsinkomst, skatteintäkter och den skatt och avgifter som en rökare beta-

lar. Det är enorma summor. 

Rökare är statistiskt mer sjuka än icke-rökare och överrepresenterade när 

det gäller sjukfrånvaro. Forskningen har tagit fram att det handlar om unge-

fär åtta dagars frånvaro per år. Rökning belastar den svenska sjukvården med 

drygt sex procent. Sverige och Åland är ganska lika i mångt och mycket, men 

jag vet inte om det finns en åländsk uppgift om motsvarigheten, men man får 

i alla fall en fingervisning. Rökningen är en tydlig inkörsport till droger. Är vi 

nöjda med det, är det hållbart? Absolut inte på något sätt! Är det något som 

kommer att påverka samhällsekonomin och ÅHS kostnader? Absolut!  
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Inom EU-området är tobaksanvändningen den vanligaste orsaken till en 

för tidig död. Att dels förhindra barn och ungdomar att aldrig börja röka, men 

även att få rökare att sluta kan via små medel få enorma framgångar såväl 

ekonomiskt som mänskligt.  

Den passiva rökningen och dess konsekvenser är stora, för att inte tala om 

irritationen att behöva andas in giftig och illaluktande rök. Sidoröken från en 

cigarett innehåller fler gifter än den rök som rökaren själv inhalerar. 

Både i riket och i Sverige är strängare lagstiftning under beredning för att 

minska riskerna från passiv rökning, via striktare regler kring rökning på of-

fentliga plaster och förbud mot t.ex. balkongrökning. Vem kunde för 30 år 

sedan förutspå att det inte skulle vara möjligt att röka på restauranger och 

krogar?  

Forskarna hoppas nu på striktare regler och menar att förutom de uppen-

bara fördelarna som dessa restriktioner innebär för icke rökare, så har även 

rökarna som försöker bli av med sitt beroende en större framgång. Barn är 

speciellt utsatta när det gäller passiv rökning. All exponering går dock inte att 

kontrollera med lagstiftning. Den vanligaste platsen för barn att utsättas för 

passiv rökning är i hemmet. De undviker inte heller röken i samma utsträck-

ning som en vuxen som aktivt kan välja att byta miljö. Dessutom är deras små 

kroppar extra utsatta för riskerna.  

Att få ned antalet personer som röker är proaktiva åtgärder och där ligger 

Åland långt framme idag. Det handlar mycket om att göra det obekvämt att 

röka. Vid huvudingången till lagtinget finns askkoppar på bägge sidor av en-

trédörrarna. Den som ska ut eller in får alltså några gratisbloss. Här kunde vi 

själva föregå med gott exempel. 

Denna tobakslag, hoppas jag, bara är början på en strängare lagstiftning, 

både för ålänningar, åländska rökare och dess anhöriga, men även med tanke 

på samhällsekonomin.  

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Den här regeringen skapar otrygghet, mer och mer otrygg-

het för varje dag och för varje gång som något framförs från regerings-

bänkarna i den här salen. 

Det var ett mycket intressant anförande som ltl John Holmbergs 

framförde. Men som jag har uppfattat, inklusive ltl John Holmberg, så 

är det ingen från regeringspartierna som har uttalat fullt stöd för den 

här lagstiftningen idag. De flesta tycker att ja, det blev någonting.  Men 

allt det här, det här och det här borde också vara med. Det är alltså 

mycket snack och ingen verkstad, som man brukar säga. Det var ett 

mycket kraftfullt anförande, kanske det mest förbudsinriktade idag, men 

vad får vi ut om vi har en regering som ingenting ska göra bara vänta 

och se? 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack herr talman! Tack ltl Lundberg! Ibland är det bra att inte ha för 

bråttom. Mycket är på gång i hela Norden när det gäller kampen mot to-

bak. Jag tror att vi gör alldeles rätt i att titta och se vad som händer väs-

ter och öster om oss innan vi själva göra någonting. T.ex. förbudet mot 

eventuell balkongrökning bygger också på att man ska titta på grundla-
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gen. Det är inte något som vi kan göra här. Det gäller att se vad som 

händer omkring oss. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Som jag sade i mitt anförande är detta ett direktiv som i 

första hand riktar sig mot våra ungdomar. 

Landskapsregeringens lagframställning - vad ger den ungdomarna? 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack herr talman! Det är lättare att få barn och ungdomar att inte börja 

röka än att få vuxna att sluta röka. Att lägga resurser på ”Tobakskam-

pen” och ”Tobakskampen Duo” är ett jättebra exempel på vad man kan 

göra för att förhindra det. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Ltl John Holmberg räknade upp många skrämmande siff-

ror som jag delar och som jag också tagit reda på att tobaken förorsakar. 

Men ledamoten Holmberg säger ”vänta och se”. Jag frågar mig om vi 

verkligen har tid att vänta och se medan det här pågår. Som ledamoten 

själv sade så dör det i Sverige flera hundra bara av passiv rökning. Vi vet 

att det i Sverige dör 12 000 per år av regelrätt rökning, vilket motsvarar 

40-50 personer på Åland. Har vi verkligen tid att vänta och se medan 

det här pågår, ltl Holmberg? 

Ltl John Holmberg, replik 

I motsats till delar av oppositionen måste jag säga att jag tycker att vår 

sjuk- och hälsovårdsminister Valve har gjort väldigt mycket i den här 

frågan på ett halvt år, väldigt mycket! Det är min uppfattning. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Gjort väldigt mycket! Vad har man gjort? Det skulle vara 

intressant att veta. Det här lagförslaget skulle ha kunnat innehålla 

mycket mera. Tillgängligheten är en inkörsport till att börja röka och 

man hade kunnat ha ett resonemang om man ens ska tillåta tobaksför-

säljning i våra affärer, och om man ska göra det, ska man då göra det 

över disk? Ska man höja åldersgränsen för att köpa och inneha tobak? 

Det hade funnits alla möjligheter att man tagit in det redan nu. Man vet 

att det har givit effekt, men man har valt att inte göra det. Har vi verklig-

en tid att vänta, ledamot Holmberg? 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack herr talman! Jag tror att det är bra att man får fram fakta innan 

man gör saker och ting. Jag vet att man har fått bort en viss tobaksför-

säljning genom att gömma produkter inom en viss bransch, medan man 

inom andra branscher inte har lyckats med samma sak. Jag tror det är 

bra. 

Som jag inledde mitt anförande så skulle jag gärna se ett totalförbud 

mot tobak men jag tror att jag får vänta ett antal år på det. Samtidigt är 

det bra att skynda långsamt och göra det på rätt sätt. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack herr talman! Jag håller med om flera av de saker som ledamot 

Holmberg sade i sitt anförande. Det som jag reagerade på är det som le-

damot Holmberg gör tillsammans med nästan alla andra. Det är att jäm-

ställa tobak med rökning. Det finns annat också, som snus. Men hela an-

förandet gick ut på att tala om rökning och sedan säga att man ska för-

bjuda tobak.  

Jag vet, precis som många andra, att det inte alls är lika farligt med 

snus. Det är absolut inte riksfritt, men inte lika farligt. Så är ledamot 

Holmbergs uppfattning om snus densamma som när det gäller rökning? 

Jag uppfattar inte att snus är lika farligt som rökning. 

Ltl John Holmberg, replik 

Herr talman! Tack ledamot Carlsson. Jag ber om ursäkt, jag borde ha 

varit konsekvent och använt ordet rökning genomgående. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Herr talman! Det var också bra att ledamot Holmberg nämnde att man 

bör titta väster och öster om oss. Statens forskningsinstitut i Norge har 

forskat kring effekterna kring snus kontra cigaretter och rökning och 

kommit fram till en hel del slutsatser som pekar på att snus faktiskt har 

fungerat bra som ersättare till rökning och har mindre skadeverkningar. 

Så det finns lite olika information i forskarvärlden kring just snus. Det 

är bra att man tittar på det öster- och västerut innan vi gör förhastade 

slutsatser. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack herr talman! Jag tycker det kan vara bra att vi föregår med gott ex-

empel också och låter askkopparna, som finns utanför vår entrédörr, by-

ter plats inom en snar framtid. Det är min förhoppning.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé 

Herr talman! Skulle tobaken komma som ett nytt ämne idag så skulle det 

med all säkerhet förbjudas. Det är så mycket vi vet idag om skadligheten och 

även hur beroendeframkallande tobaken är för att kunna tillåta en sådan sub-

stans. 

Idag har 190 länder anslutit sig till WHO:s ramkonvention om tobakspre-

vention. Omkring 90 procent av världens befolkning bor nu i länder som rati-

ficerat Tobakskonventionen och därmed förbundit sig att genomföra kon-

ventionens olika artiklar för att minska tobaksbruket och skydda invånarna 

mot tobaksindustrins marknadsföring.  

Enligt Socialstyrelsen i Sverige så uppskattade man att rökningen dödade 

12. 000 rökare per år under perioden 2010–2012 och att drygt 96 000 in-

sjuknade i sjukdomar p.g.a. av rökning per år under samma period. Så att 

rökningen är en tragedi för många personer och anhöriga kan man inte 

blunda för. 
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För samhället är det stora kostnader, men det kan inte mätas jämfört med 

människors psykiska och fysiska lidande. Att helt förbjuda tobak skulle väl 

inte någon vara emot, förutom att vi idag runtom i världen har ett stort antal 

rökare, vilket gör att tobaksindustrin lever gott på att sprida folkhälsosjuk-

domar. 

Enligt siffror från Journal of the American Medical Association så hade vi 

967 miljoner rökande människor i världen 2012. Så att förbjuda rökningen 

helt finns det nog motstånd till. Då är också risken att om man släpper ut den 

illegala produktionen av tobak försvinner kontrollen, så detta är en komplex 

fråga. 

Från ett folkhälsoperspektiv är målet att skydda människor från de skad-

liga effekterna av rökning och annan tobaksanvändning, även passiv rökning. 

Det viktigaste är att hjälpa rökare att sluta röka eller att inte börja alls.  

Ledamot Igge Holmberg nämnde tidigare hur man i Australien fått ner sin 

tobaksrökning markant bland unga. Jag tror på att jobba med tillgänglighet-

en, som de också gjort i Australien, samt göra en rejäl prishöjning. Vad jag 

har förstått kostar ett paket cigaretter där 21 euro. 

Det är där, herr talman, som vi kommer in i den här lagen, om vad vi kan 

göra för att strängera tobakslagen på Åland? Vad kan vi göra för att minska 

tillgången och vad har vi för politik kring detta på Åland? 

Men det är inte bara lagen som man ska se på, utan också vad vi har för 

övergripande målsättningar i program om tobak på Åland? Vad har vi i vårt 

hälsopolitiska program för Åland 2010 – 2020, där det sägs att vi ska minska 

på tobaksanvändningen? Förra mandatperioden tog vi upp handlingspro-

grammet ”Riskbruk och missbruk”, där finns det mer konkreta mål i förtex-

ten i lagen under punkt 1.2. 

Under förra socialminister Carina Aaltonens tid så gjordes det kraftfulla 

åtgärder mot tobaksrökningen. Där startade man projekt ”Tobakskampen 

Åland” som vi nyligen kunde läsa om i media, där det finns fler punktinsatser 

mot tobaksrökning, men vi kan göra mycket mer. Med en sträng lagstiftning i 

grunden så ger det en normativ lagstiftning mot användningen av tobak. 

Jag kommer ihåg en artikel i media under förra mandatperioden då dåva-

rande socialminstern sa ”vi ska ha den strängaste tobakslagen”. Jag trodde 

då att det skulle bli ett ramaskri, men det uteblev. Det blev inget ramaskri. 

För det finns en förståelse för att rökningen måste minska. 

Men, herr talman, med denna lag tar vi nu tag mot en strängare tobakslag 

där vi bl.a. förbjuder e-cigaretter med smak. Syftet med det är att det finns 

risker och att det har diskuterats att e-cigaretter är en inkörsport. Personligen 

har jag trott att e-cigaretterna inte innehöll nikotin. Jag trodde att det var ett 

sätt att få hjälp att sluta röka, alltså att man röker men ändå inte får i sig ni-

kotinet. Men under den här behandlingen har jag insett att det inte är så, 

utan det finns nikotin i e-cigaretterna. Jag har förstått att det är mindre niko-

tin men det är inte helt fritt ändå.  

I en av våra utkommande tidningar såg jag rubriken ”Fritt fram att expo-

nera tobak i butikerna, förslaget till ändrad tobakslag gynnsamt för nä-

ringsidkarna ”.( Jag ser att minister Valve skakar på huvudet). Det kanske 

inte var en rättvis bild av vad tobakslagen är. Ändå blev jag att fundera varför 

det ska vara så gynnsamt ibland för näringslivet? Ska våra hälsopolitiska mål 

stå vid sidan av tobaksförsäljningen?  



  

  213 

I artikeln framkommer det att landskapsregeringens bedömning att 

gömma undan cigaretterna är att folkhälsovinsten är ganska liten. Det här 

hoppas jag att utskottet kan titta litet mera på. Min lekmannabedömning är 

nog att det är en viss poäng från handelns sida att man har sötsaker vid kas-

san där sötsuget övervinner moralen. Och jag tror också att det finns samma 

risk med tobaksprodukterna. 

Så nog är det så, att om man döljer tobaken i butiken så är det bättre och 

lockelsen att köpa är inte lika lätt.  

Avslutningsvis, herr talman, skulle jag gärna ha sett att man gör som i öv-

riga Finland och Sverige, att tobaken ska vara undansatt i butikerna. Det är 

någonting som man får se på och diskutera. 

Sedan undrar jag över att man i 2 § 2 mom. skriver att den som inte är 18 

inte får inneha tobaksprodukter men tydligen får sälja. Det tycker jag rimmar 

lite konstigt.  

Men, herr talman, den här lagen är på rätt väg. Det är lagens syfte att be-

gränsa för hälsan skadliga tobaksprodukter och minska de skadeverkningar 

som bruket orsakar.  

Men trots de små synpunkterna jag har, så stöder jag denna lag och 

strängeringen är bra ur ett folkhälsoperspektiv. De viktiga åtgärderna kom-

mer sedan, vilka resurser vi ger för att kunna hjälpa alla som röker att sluta. 

Och där får vi se vad vi prioriterar. Där har vi insatser som t.ex. nämnts här 

tidigare som ”Tobakskampen”. Alla projekt som kan stöda mot rökning är bra 

och bör prioriteras. Tidiga insatser och en strypt tillgång av tobaksvaror är 

något som jag vill ge stöd till. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Jag undrar om lagtingsledamöterna följer lagboken där 

det står att man ska följa sin övertygelse. Jag undrar om det finns en 

enda ledamot som stöder den här lagstiftningen. Det låter inte så i de-

batten i alla fall. 

Det var ett mycket intressant anförande, även det här, där det också 

sades många viktiga saker om tillgänglighet som också förstås leder till 

ett ökat bruk. Ökad tillgänglighet – ökat bruk, det har alla riksprogram 

slagit fast.  

Men varför, bästa ledamöter, som stöder regeringen, varför har ni valt 

att inte ha med någon begränsning mot tillgängligheten när tillfälle 

finns och när ni säger att man har tittat både västerut och österut och 

den finns med där i lagstiftningen? Varför har ni valt att inte sätta in den 

i den åländska lagstiftningen när man gör det på annat håll?  

Utskottet kan inte börja vara lagberedning utan jag tror att ministern 

kommer att få ta den här lagstiftningen tillbaka om allt det som rege-

ringspartierna önskar ska komma med. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack herr talman! Det finns en strängering i den här lagen, bästa leda-

mot Lundberg. Det har förekommit tidigare att man har åsikter och 

synpunkter i vissa saker i en lag. Det här är nog ingen stor sak och jag 

tycker att man mera gör det som ett skådespel från ledamot Lundbergs 

sida. Låt oss i stället jobba vidare med lagen. Ingen har heller sagt att 
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man ska böra lagbereda. Så jag tycker det här mest nu är någonting som 

man vill ska se bra ut på utsidan. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Jag skulle önska att debatten skulle hålla sig till sak och 

inte gå till angrepp på person. 

När det handlar om tillgänglighet, kan ledamot Göte Winé tala om var 

strängeras tillgänglighet och tillgång och efterfrågan i den här lagstift-

ningen? 

Ltl Göte Winé, replik  

Det viktiga är tillsynen, som jag ser och som har generaliserats tidigare 

från talarstolen idag. Hur bedrivs försäljningen av tobak på Åland idag? 

Sedan nämnde jag i mitt anförande hur viktigt det är med tidiga insat-

ser, det är där vi verkligen måste gå in och jobba tillsammans. I stället 

för att säga att den här lagen inte är bra, den måste man ta tillbaka. Säg i 

stället vad vi ska prioritera i tidig ålder och gå in där. Det är där vi ska ut 

med våra insatser, det är det vi ska stöda. Det är väl det viktigaste av allt 

att vi ser till och hjälpa folk att sluta röka samt se till att de inte börjar 

röka. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Wille Valve, replik 

Tack ledamot Winé! Jag tycker att ledamoten väl har fångat in vad lag-

stiftningen handlar om och vilka överväganden som har förekommit i 

beredningsskedet. Det handlar ytterst om en balans att uppnå folkhäl-

sopolitiska mål och avväga detta. Rikta proportionella, välavvägda och 

effektiva insatser och samtidigt balansera detta mot andra intressen. 

I beredningsarbetet har operativa gruppen för Risk och missbruk va-

rit involverad och gett ett remissvar. Det kan jag sända till den som är 

intresserad. Där har man särskilt välkomnat lagförslagets strängering av 

relaterade produkter i vilken även e-cigaretter ingår och också örtlik-

nande tobaksprodukter. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack herr talman! Det är det vi verkligen ska säga och det är där kun-

skapen kommer in, att vi tar bort de smaksatta e-cigaretterna. Personli-

gen tycker jag att vi kanske skulle klara oss helt utan e-cigaretter, men 

det är sedan en annan fråga. Det kan vara ett sätt att hjälpa folk att sluta 

röka. När man frågar om strängering av vad som gjorts så finns det ju 

där. Skulle man börja ta tillbaka lagen eller göra något annat, då släpper 

man ju också e-cigaretterna med smak fria. Man måste ju titta på vad 

man är beredd att göra och vilket intresse man har. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Det blir faktiskt lite skådespel inom regeringspartierna. Å 

ena sidan säger man att det finns mycket mer att göra och å andra sidan 
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säger man att det här är en fantastiskt bra början. Jag undrar hur det 

har varit i regeringen. Antagligen är det här en kompromiss som man 

har kommit fram till och som har gjort att det inte ens blivit en tumme-

tott av lagförslaget. Det finns i princip ingenting som gör att ålänningar-

na och de åländska ungdomarna kommer att börja röka mindre. Det kan 

eventuellt vara någon e-cigarett, vilket är ett litet halmstrå som man nu 

greppar efter.  

Min fråga är - stöder ledamoten Winé det här lagförslaget och anser 

ledamoten att lagförslaget är tillräckligt för att Åland på sikt ska bli to-

baksfritt och 2040? 

Ltl Göte Winé, replik  

Ett tobaksfritt Åland. Hur ska vi hitta vägen dit? Det är svårt. Jag har 

jättesvårt att se hur vi ska kunna strängera för att få ett tobaksfritt 

Åland. Ta bort det helt? Fungerar det? Nja, jag är skeptisk. Sträva efter 

tillgängligheten. Hur ska vi göra det? Nu när lagtingsledamot Runar 

Karlsson är i opposition så har tillgängligheten stor betydelse. Det är 

inte många år sedan ledamot Karlsson ville ha Alko ute i Godby. Det är 

också tillgänglighet om man diskuterar sådant. Jag vet att vi diskuterar 

tobak men vi pratar om tillgängligheten. Det är en viktig sak som man 

måste börja titta på. Det här är en lag som vi strängerar och där vi bl.a. 

tar bort e-cigaretter med smak, vilket är jätteviktigt. Vi har en ålders-

gräns på tobak och vi måste jobba med tidiga insatser också mera in-

formativt.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Ledamot Runar Karlsson satt med i regeringen då man 

förbjöd tobaksrökning på krogen, vilket var ett mycket stort beslut. Det 

är på det här sättet man borde fortsätta och ta progressiva beslut om to-

bakstillgängligheten, som jag tidigare sade. Kanhända att man inte ens 

ska tillåta tobaksförsäljning i affärerna eller, om man ska göra det, 

kanske endast över disk. Man borde kanske höja åldersgränsen. Det är 

detta man förväntar sig från parlamentet att regeringen ska komma med 

och inte ett lagförslag som i princip inte säger någonting, men där rege-

ringsmedlemmarna står upp och är kritiska, trots att man å ena sidan 

stöder det. Det blir på något sätt märkligt. De ålänningar som hör debat-

ten begriper knappast någonting av det här. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack herr talman! Vi har pratat om vad det är för strängeringar som vi 

går in för för de unga, vilket är jätteviktigt men som ledamot Karlsson 

har pratat om att vi eventuellt ska förbjuda helt. Vad händer då? Får vi 

mera tobakssmuggling till Åland och vad finns det för risker med det, 

om det blir en illegal handel av det i stället. Vi titta på allting. (Ledamot 

Karlsson himlar med ögonen och tycker att jag är helt ute och cyklar). 

  Om man helt går in och förbjuder, vad skulle det få för konsekven-

ser? Jo, som det nämndes i ett tidigare replikskifte angående snuset, att 

det är något som man säljer privat och svart. Det här är något som är 

jätteviktigt. Jag ser att det kommer en Centerpartist senare och då ska 

jag lyssna och anteckna åsikterna som kommer därifrån, och framförallt, 

vad är förslagen. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Tony Wikström, replik 

Tack herr talman! Ja ett rökfritt Åland 2040 är ett stort och ambitiöst 

mål. Som vi hört tidigare så brinner det kanske inte i knutarna men vi 

måste ta de här babystepen ändå. Jag tycker att ledamoten Winé ganska 

bra belyser var vi är just nu och hur vi bör tänka kring den här frågan, 

även om det finns rätt olika åsikter, speciellt kring e-cigaretterna i de 

här skrivningarna. Vad jag lite skamset måste erkänna är att jag inte 

kände till ”Tobakskampen” som jag tror är en verkligt viktig nyckel, det 

förebyggande arbetet.  

Ännu den här perioden har man rätt till rökavvänjning via ÅHS helt 

kostnadsfritt och även Vårt hjärta har otroligt framgångsrika kurser där 

Christoffer Treijer får över 90 procent att fimpa för gott. Det är också en 

jätteviktig bit i kampen mot tobak. 

Ltl Göte Winé, replik  

Det är lite som ledamoten Wikström säger, lagstiftning är en del men 

sedan finns det så mycket annat. När man pratar om de tidiga insatserna 

så är det fråga om vad man kan göra. En annan viktig sak, som t.ex. jag 

har varit med om att driva fram, är alkohol- och drogpolicyn som man 

har inom idrottsföreningarna för att kunna få PAF-medel. Man ställer 

krav på de unga och frågar vad man kan göra för att vara rökfri så länge 

som möjligt. Desto längre vi klarar att skjuta upp det, desto större chans 

att inte börja röka. Så är det! Där kan också idrottsledare som har adep-

ter som har rökt eller röker gå in med insatser och säga till att det inte är 

bra att de håller på med det och att vi vuxna tar vårt ansvar som förebil-

der. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Minister Wille Valve 

Talman! Låt mig inledningsvis konstatera att detta med att ta tillbaka lag-

stiftningen, som ledamoten Lundberg ivrar för, är ett kanske något märkligt 

förslag eftersom det här, trots allt, handlar om ett EU-direktiv som ska im-

plementeras och verkställas. Vi har en deadline som är den 20 maj 2016. Då 

ska vi ha verkställt det här EU-direktivet. Därtill är det här ett dynamiskt om-

råde där det kommer att hända jättemycket under de kommande åren. Vi har 

28 EU-länder som verkställer detta direktiv. Portugal har faktiskt kommit 

ganska långt med verkställandet men det finns andra EU-länder som håller 

på att verkställa och det kommer att komma mycket värdefulla erfarenheter 

och fakta under mandatperioden. 

Det nämndes även tidigare i debatten, det som har debatterats en del i me-

dia, dvs. balkongrökning. Det noterades att det inte finns något sådant förslag 

till förbud. Det är sant, det finns inte det. Den gällande lagstiftningen idag är 

att det går för bolag att förbjuda balkongrökning under förutsättning att det 

är på en gemensam balkong som används för att skaka mattor eller annat 

men en privat balkong kan man inte idag utfärda ett förbud mot. 
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Orsaken till att landskapsregeringen har valt att inte inkludera någon pa-

ragraf om balkongrökning handlar om de många svårigheter som det här lag-

förslaget har mött i sin behandling i riksdagen. Dels nämndes det i debatten 

problem med grundlagsenlighet, alltså reglering av den privata egendomen, 

men den finns också, i mitt och landskapsregeringens tycke, berättigade far-

hågor kring hur det här skulle kunna fungera i praktiken. Bland annat Fin-

lands fastighetsförvaltarförbund (det här är möjligen en felöversättning) har 

uttryckt farhågor hur det rent praktiskt skulle verkställas och övervakas.  

Ledamoten Toivonens anförande var intressant ur ett filosofiskt och prak-

tiskt perspektiv. Det är nämligen så att EU-direktiv behöver inte bokstavligen 

verkställas. Den som läser igenom ett EU-direktiv, vilket jag hört att ledamot 

Toivonen har gjort och all heder åt ledamot Toivonen för det, kommer att no-

tera att det finns formuleringar där det står ”att om lämpligt förutsätts med-

lemsstaterna vidta dessa åtgärder”. Så det finns inget krav på att ord för ord 

kopiera, vilket vi bl.a. ser i de artiklarna som ledamoten Toivonen hänvisade 

till, dvs. 5a och 5b. De artiklar som ledamot Toivonen hänvisade till handlade 

bl.a. om märkning av örtprodukter och de täcks in av begreppet ”relaterade 

produkter” som finns inne i lagen. 

Avslutningsvis kan konstateras att ledamoten Toivonen har hittat ett fel. 

Det är nämligen ett b i lagen som ska vara ett a. Vi kan återkomma till det i 

samband med utskottsbehandlingen och byter man ut det b:et mot ett a så 

blir det genast mycket mera begripligt.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! I och med att regeringen nu har sagt att man kommer med 

ett lagförslag som inte innehåller speciellt mycket för att minska tobaks-

rökningen, utan man kommer i stället att jobba på andra sätt. Då är min 

fråga till ministern – kommer landskapsregeringen som arbetsgivare att 

förbjuda att anställda inom landskapsförvaltningen ska få röka på ar-

betstid? 

Minister Wille Valve, replik 

Frågan är anhängiggjord. ÅHS och Ålands gymnasium är redan idag to-

baksfria. Jag vet att frågan håller på att beredas i ledningsgruppen i 

landskapsregeringen. Jag har personligen uttalat mitt stöd för en sådan 

tanke. Så svaret är ja. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack herr talman! Tack minister Wille Valve för vissa klargöranden! Jag 

har dock en fråga. Den första hänför sig till balkongrökning, där kan 

man bara förbjuda på de allmänna balkongerna. Vad gäller hyreshus, jag 

tänker på Marstad som har helt rökfria hus, man får överhuvudtaget 

inte röka varken på balkongerna eller runtomkring. Det är ganska 

stränga bestämmelser. Den andra frågan gäller förtydligande när mi-

nistern glädjande sade att vi ska ha en tobaksfri miljö, det gäller väl då 

också snus? 

Minister Wille Valve, replik 

Svaret är ja! Snus täcks in under definitionen tobak, så har det i tidigare 

diskussioner varit viss semantik att tobaksfri, rökfri, det gängse begrep-

pet är för tillfället tobaksfri. Vad gäller frågan om Marstad så behöver 
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jag klargöra detta skilt, men senast när jag diskuterade det med ansva-

riga tjänstemän och lagberedare var beskedet det som jag gav, dvs. att 

det är möjligt att reglera det som hör till bolaget, alltså gemensamma ut-

rymmen. Det är inte möjligt att reglera privata utrymmen. 

Talmannen 

Replikskiftet avslutad. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack herr talman! Jag tycker det är bra att det här lagförslaget inte in-

nebär någon förändring när det gäller snus, trots att det finns under be-

greppet tobak som kommer långt fram i tiden någon gång. När mi-

nistern sade att det var märkligt med tankegångarna att dra tillbaka lag-

förslaget så håller jag fullt med ministern. Och jag vill härmed uttala 

mitt fulla stöd för landskapsregeringens förslag till ny tobakslag så det 

inte råder någon tvekan om att det finns lagtingsledamöter som står 

bakom lagförslaget.  

Minister Wille Valve, replik 

Tack! Ledamoten Carlsson har helt rätt och vad gäller snus, om jag inte 

missminner mig, så är det en av produkterna där det faktiskt finns ve-

tenskapligt stöd för att det kan hjälpa till avvänjning. Var det möjligen 

från Lunds universitet? Jo, det finns stöd. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack fru talman. Jo, det stämmer bra det. Det var det jag hänvisade till i 

en tidigare replikväxling. Statens forskningsinstitut i Norge hade i den 

här frågan tittat på just den här jätteundersökningen som hade gjorts i 

Lund och som pågått i många år och där man har konstaterat att det 

t.o.m. kanske är det mest effektiva sättet att minska skaderisken från to-

baksrökning och lyckas med avvänjning. Kanske det mest effektiva sät-

tet är just snus som ersättare.  

Talmannen 

Replikskiftet avslutat. 

Ltl Tony Wikström, replik 

Tack herr talman! När nu ministern står i talarstolen så tänkte jag be-

gära ett litet klargörande om det huvudsakliga innehållet. Man läser att 

”landskapsregeringen föreslår dessutom att det inte ska vara tillåtet 

att saluhålla elektroniska cigaretter, påfyllnadsbehållare med 

smakämnen…” Kan ministern vidare utveckla hur man tänker kring just 

de elektroniska cigaretterna som dels kan vara av engångskaraktär men 

också rätt dyra varianter som håller väldigt länge. 

Minister Wille Valve, replik 

Ur medborgarperspektiv så är det så att du kommer fortsättningsvis att 

kunna köpa e-cigaretter som smakar tobaksrök eller som inte smakar 

någonting eller uppfyller kravet på att inte innehålla karaktäristisk 

smak, dvs. innehåller så litet smak att det knappt märks. Men alla som 

har en tydligt uttalad karaktäristisk smak - det finns exempel på vilka i 

direktivet - kommer att vara förbjudna. Dem kommer du inte att kunna 
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köpa framledes. Inte heller kommer det att kunna vara möjligt att köpa 

dem över nätet om den finska propositionen går igenom, så som den har 

framlagts till riksdagen. 

Ltl Tony Wikström, replik 

Tack herr talman! Jag undrar om ministern ser något problem med just 

nikotinampullerna eftersom nikotin fortsättningsvis är ett dödligt gift i 

50 mg, man kan få ampuller upp till 36 mg och på nätet köper man lätt 

24 mg nikotin. Det är inget ofarligt vi pratar om. Man brukar prata om 

att tillåta någonting nytt i dag så skulle det aldrig gå igenom, men nu har 

vi en sådan situation när sådant ska tillåtas. Borde vi inte samtidigt sätta 

stopp för nikotinvarianten av e-cigaretter? 

Minister Wille Valve, replik 

Tack ledamoten Wikström. Ja, det finns risker med nikotinampullerna. 

Jag tillåter mig att bli lite personlig här. Nikotinampullerna är egentlig-

en anpassade för en vuxen kropp och för barn och tonåringar ger det ni-

kotinchocker som kroppen inte är anpassad för. Men det som personlig-

en har gjort mest intryck på mig med just e-cigaretterna är argumentat-

ionen som finns i den finska propositionen kring den dåliga kvalitets-

kontrollen. Statens övervakande organ konstaterar att de brinner lätt 

upp och innehåller en massa giftiga ämnen.  E-cigarettens historia är re-

lativt kort. Den började tillverkas i Kina för ungefär tio år sedan. Någon 

effektiv kontroll ur folkhälsoperspektiv finns inte egentligen på de e-

cigaretter som finns på den internationella marknaden i dag och det har 

givetvis också spelat in i övervägandena. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Britt Lundberg 

Herr talman! Ni får förlåta mig, men det känns som om vi i oppositionen får 

vara med och tjuvtitta lite på regeringspartiernas genomgång på ett kom-

mande förslag till lagstiftning som minister Wille Valve har tänkt lägga fram.  

En fråga som naturligt dyker upp i sådana här typer av diskussioner är att 

vad kostar en lagstiftning i ett läge nu när vi alla i politiken säkert ägnar 

många tiotalstimmar varje dag åt hur vi ska få ekonomin att gå ihop. Den här 

lagstiftningen innehåller i princip en begränsning och det är begränsningen 

mot dessa smaksatta e-cigaretter men inte de andra som kanske har fått 

minst lika stort utrymme och lika stor tveksamhet.  

Man säger idag att man kommer att komma med nya lagstiftningar och 

flera lagstiftningar och frågan är om det här är ett bra ledarskap och ett effek-

tivt sätt att arbeta. För varje lagstiftning tar tid och varje lagstiftning kostar. 

Borde man inte i stället diskutera färdigt och sedan komma med tobakslag-

stiftning för den här mandatperioden, hälsovårdslagstiftning för den här 

mandatperioden, utbildningslagstiftning för den här mandatperioden, i stäl-

let för att tänka att man ska komma med fem tobakslagstiftningar under den 

här mandatperioden. 

Ministern verkar också ganska ensam i regeringsbänkarna. Det har varit 

någon som har tittat in nu och då men det har inte varit någon som på något 

sätt har skyndat till och velat diskutera. Det har varit ett större intresse att 
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diskutera oppositionens lagmotion än att vara med och försvara regeringens 

tobakspolitik. 

Om 24 år ska Åland vara tobaksfritt. Efter den här mandatperioden är det 

20 år kvar. Räknar jag rätt om jag säger att det är 20 procent av tiden? Det är 

20 procent vi gör nu. Är det här den insatsen som vi ska göra för att få ett to-

baksfritt Åland år 2040. 

Regeringen hänvisar ofta till bristen på lagberedare. Det skulle vara mycket 

intressant efter den här diskussionen att få se hur den här lagstiftningen har 

kommit till. Det borde väl vara så att ministern först har läst EU:s tobaksdi-

rektiv, vilket jag vet att ministern har gjort noggrant och funderat över vad 

det betyder för Åland och diskuterat det noggrant med sina kolleger i rege-

ringen. När regeringen har diskuterat igenom att det här vill vi införa, det här 

vill vi förbjuda, det här vill vi undvika att få ögonen på oss för osv, skulle man 

förstås diskutera det i grupperna och då borde ju alla dessa goda förslag som 

lagts fram här idag, ha förts fram till minister Valve, så att de tagits med i lag-

stiftningen.  Sedan får regeringen sätta sig ner igen och fundera över vad man 

kan enas om kring alla dessa delar. Är det så man har gjort så betyder det att 

ingen i lagtingsbänkarna från regeringssidan har fått igenom någonting av 

det som föreslagits här idag.  

Sedan är det dags för lantrådet att prioritera och sedan kan en tjänsteman 

komma in. Allt det arbetet borde göras före ifall man tänker spara på resur-

serna och att ha bra personalpolitik.  

Då finns ett tydligt och klart förslag, man har talat om riktningen, det här 

ska lagstiftningen innehålla, var vänlig och hjälp oss att ta fram ett lagförslag 

i den här riktningen.  

Om ni tillåter en liknelse så är det lite som när man sätter sig i en taxi. Man 

ger chauffören adressen så att chauffören har möjlighet att ta en dit man vill 

komma på bästa sätt. Men ser vi på det här lagförslaget till tobakslag så befa-

rar jag lite att ministern har satt sig i taxin och sagt: Kör! Taxichauffören har 

frågat: Vart? Ministern har svarat: Vet inte!  

Låt mig förklara. Inledningen av lagstiftningen verkar ha en annan ambit-

ion än vad lagstiftningen i sig sedan har. Kan det då vara så att en tjänsteman 

har fått i uppdrag att ta fram en lagstiftning, tittat på hur man gör i Finland, 

finns det med det som man talar om i inledningen, och kanske orsaken till att 

det finns med i inledningen, diskussionen och det viktiga i att man både ska 

begränsa tillgängligheten, tillgången och efterfrågan på tobak.  

Det skrivs sedan att det är problem med att ha olika lagstiftningar i Fin-

land och på Åland vilket jag var inne på tidigare. Jag har inte fått någon för-

klaring till varför det står här, eftersom man har valt att gå en annan väg. Fin-

land går in för att ha begränsningar i tillgänglighet för att minska efterfrågan 

och för att inte exponera tobak. Åland har valt att inte göra det. Men varför 

hänger den texten då kvar? Det känns faktiskt, kära vänner, som om man har 

haft ett tjänstemannaförslag som man i regeringen sedan har gått in och änd-

rat och sedan haft lite bråttom med att gå på påsklov och så har vi fått det här 

lagstiftningsförslaget hit. 

För det man har glömt i så fall är att stryka de här skrivningarna om att det 

blir ett problem om den åländska och finländsk lagstiftningen är olika. 

Jag hävdar att lagen som har förts hit inte är ordentligt genomarbetad. Om 

det är så att det finns en gnutta rätt i det jag säger, att man inte har gjort för-

arbetet från politiskt håll innan man har gått in och använt sig av sina lagbe-
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redare, så behöver man skärpa till sig.  Jag vet att det finns en ambition att 

bedriva en bra personalpolitik, men det här är inte bra personalpolitik. Skulle 

jag vara lagberedare så skulle jag vara jätteledsen om jag skulle se ett lagför-

slag, som kanske har sett, jag säger absolut kanske, för jag hade ingen aning 

hur det såg ut före, som kanske har sett ut på ett sätt först och senare ser ut 

på ett annat sätt. Jag tror att det är väldigt viktigt, att om vi ska nå upp till att 

få landskapet till en bra arbetsplats, om vi ska få riktigt kompetenta lagbere-

dare som vill söka sig hit till Åland – nu finns det en tjänst lediganslagen – så 

måste det också vara väldigt tydliga inriktningar och tydliga mål uttalade från 

landskapsregeringen och inte hattande fram och tillbaka, för det är inte bra 

personalpolitik. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Tack talman! När det gäller preventiva åtgärder så är det ett väldigt stort 

forskningsområde, både här och framförallt i världen. Där är det ju så 

att många av de preventiva åtgärder man tidigare sysslade med har visat 

sig vara kontraproduktiva. Just därav så tycker jag det är otroligt klokt 

av landskapsregeringen att ha den hållning som man har antagit. Man 

väntar lite, avvaktar och ser vad det får för utslag, österut och västerut. 

För det är så, vi har ingen folkhälsomyndighet som kan mäta vad det blir 

för resultat av olika lagstiftningar. Vi har ingen jättestor apparat och det 

är också lagtingsledamot Britt Lundberg medveten om. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Det håller jag helt och hållet med om att man inte kan kasta sig huvud-

stupa och göra revolution i första lagstiftningen som man tar fram. Men 

min fråga handlade om tillgänglighet, exponering och tillgång till tobak, 

vilket man på andra håll har valt att ta med i lagstiftningen. Vi har den 

med i första delen av lagstiftningen, men när vi kommer till paragrafen 

så är den försvunnen och det är det som är ett mysterium för mig, leda-

mot Johansson. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Tack talman! Alla beslut, alla åtgärder vi gör som gör det hela strängare 

kräver också en ökad tillsyn. Vi vet ännu inte vad den här typen av åt-

gärder får för direkta effekter. Det är därför klokt att avvakta och se. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Så då får man tolka att åtminstone ledamot Ingrid Johansson tycker att 

ökad tillgänglighet inte leder till att ungdomar i högre grad nyttjar dessa 

produkter, vilket står i Risk- och missbruksprogrammet. 

Talmannen 

Replikskiftet avslutat. 

Minister Wille Valve, replik 

Tack! Ledamot Lundberg. Det är, som ledamoten vet, fråga om ett lag-

förslag som har haft en ganska lång startsträcka. Arbetet inleddes redan 

under föregående regeringsperiod. Det här är en av flera åtgärder för att 

långsiktigt nå ett tobaksfritt Åland. 

Vad det handlar om är en EU-anpassning i förhållande till direktiv. 

Det är egentligen inte mera komplicerat än så, plus att vi har dragit våra 
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egna slutsatser. Lagförslaget har varit ute på offentlig remiss, det har va-

rit till grupper, vi har funderat, vi har överlagt, det är en helt normal 

standardprocedur. För egen del välkomnar jag den här debatten. Det 

finns en vilja från många ledamöter att problematisera och det är jätte-

bra för det här är svåra etiska avväganden som det är bra att få flera nya 

infallsvinklar och perspektiv på. Jag uppskattar särskilt ledamoten Igge 

Holmbergs anförande med tillhörande grafik. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Men, herr talman, varför får jag inte något svar på frågan, varför hänger 

inte lagstiftningen ihop. Varför har man så höga ambitioner i inledning-

en av lagstiftningen? Inledningen av lagstiftningen ska ju handla om det 

som lagstiftningen handlar om. Men det gör det inte i det här fallet. 

Samma sak är det med barnkonsekvensbedömningen, den handlar inte 

heller om det som lagstiftningen handlar om. Det borde uteslutande 

handla om dessa e-cigaretter med smaktillsats. Men det står i den inle-

dande texten precis som om man har en avsikt att göra något åt tillgäng-

lighet, att man har tänkt göra något åt exponeringen osv. Så det är ett 

frågetecken kring lagstiftningen. Det känns som om inte det har gjorts 

en slutlig genomgång av den och att någonting har tagits bort utan att 

man har jobbat med helheten och det är det som inte är bra lagstiftning. 

Minister Wille Valve, replik 

Vad gäller exponeringen så finns det idag begränsningar i åländsk lag-

stiftning för marknadsföring, tryckalster och i television, däremot finns 

det inte i näringsidkarnas exponerande av tobaksprodukter. Såsom jag 

nämnde i tidigare repliker och anförande så övervakar ändå näringsid-

karna själva detta väldigt långt och flera har infört samma typ av re-

striktioner som finns exempelvis på den fastländska sidan. Så regering-

en har här gjort en helhetsbedömning och en avvägning och kommit 

fram till att en ny bestämmelse kanske inte löser några problem utan 

snarare skapar nya i det här fallet. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Ja, herr talman! Det kommer inga svar men jag får väl nöja mig. Det är 

också ett mysterium att man nu konstaterar att det är ett problem att ha 

en tobakslagstiftning på Åland som avviker från tobakslagstiftningen i 

Finland och sedan inför man en tobakslagstiftning som avviker från to-

bakslagstiftningen i Finland. Då förstår jag inte för mitt liv varför man 

skriver det.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack herr talman! Jag blir lite förvånad när jag hör centerledamoten 

Britt Lundberg konstatera att det bara är i princip lagstiftning och för-

bud som har effekt. Jag ser inget beröm för det pågående arbetet som 

finns när det gäller attitydskapande förändringar och hela den biten som 

det jobbas med i tobakskampen. Det är där som man når bäst effekt eller 

har centern plötsligt blivit det nya förbudspartiet? 
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Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Ledamot Carlsson sätter ord i min mun som jag inte har 

sagt. Jag tror att det skulle vara bra att man är noggrann när man utta-

lar sig för andras del. 

Det andra jag skulle vilja säga är att ledamoten Petri Carlsson och jag 

är invalda i Ålands lagting för att lagstifta. Vi är inte här för att ordna 

jippon eller evenemang eller någonting annat. Vi är här för att lagstifta. 

Samma sak gäller landskapsregeringen som ska ge förslag till lagstift-

ning och budget. Det är vår huvuduppgift. Det är inte vår uppgift att 

driva Tobakskampen eller någonting annat utan det är de organisationer 

och de aktörer som är utsedda att göra det, det är inte regeringens ar-

bete. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack herr talman! Nu blev jag ännu mera konfunderad. Jag tycker inte 

att vår uppgift enbart är att lagstifta utan vi har också en uppgift i att 

sätta riktningen och ha politiska prioriteringar. Åtminstone känner jag 

det. Jag menar inte att allting måste skötas genom lagstiftning och för-

bud. Men om det nu är Centerns nya linje så är jag ytterst förvånad, det 

tycker jag inte hör hemma i ett borgerligt parti. Men jag vet inte hur le-

damoten Britt Lundberg och Centern numera resonerar. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Det är en bekant debatteknik det här, när argumenten tar 

slut så går man till elakheter eller generaliseranden eller andra härskar-

tekniker. Jag hade inte ens använt ordet förbud under hela debatten 

idag, inte en gång! Det är ledamot Carlsson som talar om att lagstiftning 

naturligt är förbud. Det är det inte för mig!  

I det här fallet handlar det om en lagstiftning där vi ska uppfylla EU:s 

kriterier och landskapsregeringen ska tala om hur tobakspolitiken ska se 

ut på Åland och därmed också ta steg för de här 20 procenten att 

komma till ett tobaksfritt Åland 2040, om 24 år. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack herr talman! Jag kan lugna ledamot Lundberg om att vad jag har 

sett av regeringens arbete så har det gjorts precis som man har gjort ti-

digare alla dessa år som jag har varit med, om inte nästan bättre. För det 

är till och med så att det var minister Valve som lyfte upp den här lagen 

när han var på vårt gruppmöte och diskuterade annat, han ville ha den 

och lade fram den. Att man sedan kommer med idéer och synpunkter 

även här, det är väl inte så konstigt. Det har väl också varit lite av Cen-

terns gebit, att man har högt i tak och man får berätta vad man tycker 

och tänker. Det är väl inte så konstigt. Det måste väl kunna kallas för 

demokrati, att man har olika åsikter och inte hela tiden ska bli åthutad 

att det är dålig personalpolitik. Säg i stället att det här är en lag som tar 

oss framåt, den strängerar för barn och unga med framförallt e-

cigaretter med smak. Se det att det är ett steg åt rätt håll.  
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Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Jag är ledsen, men ledamoten Winé kan inte ge mig manus 

och tala om vad jag som ledamot ska säga i Ålands lagtings talarstol. Jag 

talar efter min övertygelse och jag hoppas att ledamoten Göte Winé talar 

utifrån sin övertygelse. Det är väldigt bra om det är så att ni samtliga le-

damöter har talat om allt för minister Valve. Då konstaterar vi att rege-

ringen inte ville ha dessa goda förslag som ni har fört fram och då är det 

klart att ett nästa steg är att försöka få igenom dem i utskottet, men det 

är inte rimligt heller om alla dessa önskemål som nu har förts fram ska 

tas in. Det är ganska många delar som man nu har önskat att ska tas 

fram i utskottet. Om t.ex. hela paketet om exponering, som nästan alla 

har talat om och att man borde se över vikten att begränsa det. Då är det 

väl kanske klokt att man gör det från regeringens sida och inte från ut-

skottets. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack herr talman! I ledamotens anförande var det en hel del kritik mot 

regeringens personalpolitik. Det ville jag rätta till. Det var inte meningen 

att ge ledamot Britt Lundberg något manus, definitivt inte. Jag har 

märkt att ledamot Lundberg klarar bra av att göra sitt eget manus och 

det överlåter jag till ledamoten.  

Om man tittar på en fråga i utskottet så innebär det inte heller att 

man måste göra en lagändring. Det enda jag personliga tycker är att 

man kan titta och det har man också gjort tidigare. Så ta det lite princi-

piellt hur stor den här frågan är. Vi går vidare och jobbar med det här, 

men glöm inte att det viktigaste är att vi jobbar tillsammans mot att 

minska tobaksanvändningen bland våra unga. Där har vi redan en ål-

dersgräns. Sedan måste vi se vad vi kan göra, det är politiska priorite-

ringar och där bör vi gå tillsammans och visa vart taxin ska köra. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Jag tycker faktiskt att det här är en viktig fråga. Ledamo-

ten Winé sade till mig att vi ska ta det här för den fråga det är. Åland ska 

vara tobaksfritt 2040 och då måste man ta mått och steg utifrån de mål-

sättningarna. De målsättningar man sätter är viktiga att man håller. 

Om ledamoten Winé läser igenom den här framställningen en gång 

till i kväll, så tror jag att han kan se ett uns av att det är något som är 

märkligt och inte hänger ihop. Det är det jag menar med att är väldigt 

viktigt att man ger en riktning så att lagberedaren har en chans att fak-

tiskt skriva lagstiftningen av en sådan kvalitét som jag tror att man vill 

göra som lagberedare. Men i det här fallet så är det något som känns 

märkligt, eftersom ambitionerna är så höga i inledningen av lagen men 

inte handlar om samma sak som förändringarna i paragraferna. Det är 

det jag tycker är märkligt. Om det är så att man ändå skulle ha vilja ha 

haft med det här så då är det trist tycker jag. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl John Holmberg, replik 

Tack herr talman! Tack ledamot Lundberg! Alla här i salen har varit för 

ett rökfritt Åland, det är fullständigt klart och det är bra så. Däremot är 

det en hel del som vill ta lärdom av gjorda erfarenheter innan man im-

plementerar åtgärderna på Åland. Att utvärdera är bra. Det finns rätt 

nya exempel på det, t.ex. hemvårdsstödet beslöt man att man skulle ut-

värdera efter ett år. Jag förstår inte varför man inte ska göra på motsva-

rande sätt när det gäller rökningen. Varför ska vi inte ta lärdom av det 

som händer, speciellt öster och väster om oss, innan vi själva gör even-

tuella misstag och gör de saker vi kan på ett ännu bättre sätt, efter att vi 

gjort det. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Till den saken finns det ingenting att invända emot. Men 

det blandar litet bort korten, för det är inte det vi talar om här, ledamot 

Holmberg. Det vi talar om är att vi har en lagstiftning med väldigt hög 

ambition inledningsvis, där ambitionen sedan i paragraferna försvinner. 

Det är det jag tycker är så märkligt ledamot Holmberg.  

Ltl John Holmberg, replik 

Tar man t.ex. e-cigaretterna så är det en jättefarlig inkörsport för barn 

och ungdomar under 18 år. Bara det i det här lagförslaget är ett stort 

steg mot ett rökfritt Åland. Det är faktiskt så, att det är bra mycket lät-

tare att förhindra barn att börja röka än det är att få vuxna att sluta 

röka. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Det må säkert vara så. Jag har ingen forskning som varken 

belägger eller dementerar det. Däremot så står det i vårt Risk- och miss-

bruksprogram att ökad tillgänglighet också ger ökad användning. Det 

står också att man ska koncentrera sig på att lägga vikt vid arbetet med 

tillgänglighet, tillgång och exponering i inledningen av den här lagstift-

ningen. Runt omkring oss har man valt att begränsa det men här har 

man plockat bort det. Det är det som blir det stora frågetecknet. Är det 

här en fråga som man politiskt har valt att ta bort, säg det då! Men då 

borde man också reda upp lagstiftningen så att man kommer in på rätt. 

Den här lagstiftningen handlar om e-cigaretter och den handlar om att 

förbjuda smaksatta e-cigaretter. Då skulle det vara den lagstiftningen. 

Men den talar om att den är något annat än den egentligen är. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Stephan Toivonen 

Tack herr talman, ärade ledamöter! Då var det dags för mitt personliga anfö-

rande. När jag satt och tittade på det här pappret kom jag att tänka på att före 

valet så granskades vi alla kandidater. Första dagen jag kom hit så ringde en 

massa journalister och det blev sedan en massa stora rubriker och jag fick 

också en jättestor bild på mig, för vi kandidater var de mest kriminella av al-

lihopa, 50 procent var dömda. Nå, jag brukar säga att allt ger erfarenhet. Vi 

försökte skämta och säga att 50 procent var akademiker och 50 procent 

sprang maraton. Vi hittade faktiskt en gemensam sak och det var tobaksrök-
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ning. Ingen rökte. Vi var 100 procent tobaksfria. Därför understöder vi nog 

principerna i det här lagförslaget, även om det missuppfattas på ett annat 

sätt.  

Det som är lite speciellt i den här lagstiftningen är att historiskt har man 

varit föregångare i Norden, jag har ju märkt själv, jag har rört mig i Frankrike 

och i Portugal. Det mesta är ju bättre när det gäller tobakslagstiftningen. Men 

en sak slog mig när det var diskussion om tillgänglighet. I Frankrike har de 

specialaffärer. Precis som de skrattar åt våra Alkon så har ju de Tabac. 

Kanske man kunde begränsa antalet affärer som får sälja. Speciellt som jag 

har förstått att man inte ska få köpa under 18 år men ändå så gör man det. Ju 

färre ställen man får sälja på, desto mindre är risken att man får köpa om 

man är yngre, bara som en idé. 

Sedan har jag bott en del i Portugal. Det är det land i EU där man kanske 

röker mest och det var nog en sak jag märkte när jag kom dit. Jag bor ganska 

nära det största casinot och det man märker först när man går in är tobaksrö-

ken.  Det finns en pianobar och längst bort i ett hört finns den rökfria avdel-

ningen, men vill nu sitta där, så det är litet knepigt.  

Det här som vi talar om, att Åland ska vara en tobaksfri zon år 2040, så 

blev jag lite förvånad över. Som icke-rökare så uppfattar jag Åland i princip 

redan nu som en tobaksfri zon. Man kommer inte i kontakt med tobak om 

man inte röker, det gör man i Portugal hela tiden för där går varannan och 

röker på gatan.  

Då är frågan om det inte går att begränsa inom lokaler, det var tal om bal-

konger osv. Hur är det med offentliga utrymmen utomhus, vad kan man be-

gränsa där? Jag tror mycket på att ju svårare det är att få röka, desto lättare 

är det att minska rökningen. Jag vet inte om man har tittat på det på annat 

håll, men det slog mig bara när man talade om det här. 

Men sedan har vi lagstiftningen, som ledamoten Lundberg sade, att det ju 

är huvudsakligen lagstiftning kring de elektroniska cigaretterna. För ungefär 

ett år sedan var jag på ett köpcentrum i Cascais och såg de här märkliga ”mo-

jengerna” och frågade vad det var, för även om jag inte hade rökt dem så 

visste jag en hel del om dem när jag för någon vecka sedan läste om att de 

skulle förbjudas.  

Jag talade med några sympatisörer som hade slutat tack vare de elektro-

niska cigaretterna. Jag skrev då en insändare om att man inte borde förbjuda 

dem, de som är motsvarigheter med nikotin- och tobakssmak. Däremot de 

med karamellsmakerna ser jag nog som en risk för att börja med, det är en 

annan sak. 

Jag noterade att man talade i lagtexten om rökning, men egentligen så är 

det inte rökning, för det är fråga om en vätska, har jag förstått. Man talar på 

engelska om vaporizing eller evaporation eller som det heter på svenska – 

evaporera, där man inhalerar något som är i gasform. Det är litet knepigt. 

Efter att jag hade min debattartikel så fick jag reda på att det i Portugal lär 

det vara 100 000 personer som nu har slutat röka tack vara de här e-

cigaretterna. Så det är vägen ut eller det som jag tror att är det viktiga. 

Jag noterade senaste dagarna när jag gått omkring här, att jag inte har sett 

ungdomar som skulle gå omkring med de här e-cigaretterna, däremot perso-

ner som är uppenbart under 18 år som har gått och rökt. De som jag har talat 

med säger att det är mycket lättare att få tag på en cigarett än att köpa ett pa-
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ket för kanske 60-70 euro. Jag är övertygad om att det är många som kan 

sluta.  

På det övergripande planet nu när e-cigaretter med tobakssmak ska tillå-

tas, så ställer vi inom Åländsk demokrati oss bakom förslaget.  

Privat var jag litet besviken för jag skulle gärna debattera litet men nu är 

det inte så mycket att debattera när vi alla har liknande åsikter. Skämt om 

det. 

Men jag har några frågetecken i den här lagtexten eftersom jag hållit på att 

läsa den och därför kan tipsa om det.  

I 2 § står det att det är ”förbjudet att inneha”, men det finns inga sanktion-

er och då känns det litet märkligt.  

I den allmänna motiveringen avsnitt 1.4 talas om att ”röken inhaleras”. 

Vad jag har förstått så finns det ingen rök överhuvudtaget.  

Sedan talar man ett antal gånger om ”importörer av tobak”. Jag funderar, 

är inte importörer någon som köper något utanför EU eller är det sådana som 

köper från Helsingfors som är importörer? Det är oklart vilka som ska göra 

de här listorna.  

Sedan ska ju inte lagtext bara stiftas här utan den ska läsas av befolkningen 

och det här är faktiskt en lagtext som kanske många vill läsa.  

Paragraf 2ba känns onödig eftersom 2c är upphävd och man kunde ändra 

2ba till 2c. När man hänvisar till ”gällande bestämmelser i riket”. Måste man 

inte skriva ut vilken lag och paragraf som syftas och inte allmänt hänvisa till 

lagboken, det känns litet knepigt.  

Slutligen en punkt till. Jag kom att tänka på min gamla svenska lärare 

”Sjobba”, han sade, ny sak – ny rad! Jag menar att hela texten skulle vara 

mycket lättare för oss alla att läsa om man skulle använda nytt stycke någon 

gång.  

Till sist § 5a kan ju inte beskyllas för att vara pedagogisk. Först räknar man 

upp sex punkter som tillverkare och importörer ska göra, sedan plötsligt i slu-

tet räknar man upp saker som skulle vara förbjudna att saluhålla. Kanske 

man t.o.m. kunde sätta dem i en separat paragraf för att göra det litet mera 

lättläst, som tips. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack herr talman! Nu har jag lyssnat både på gruppen Åländsk demo-

kratis anförande och lagtingsledamot Toivonens anförande och jag har 

fortfarande inte förstått vad ledamot Toivonen eller gruppen Åländsk 

demokrati vill i sak. Jag tolkar det som ett stöd för förslaget i sak. Jag 

skulle bara vilja få det bekräftat. 

Med tanke på att ledamoten hela tiden hänvisade vi och gruppen osv. 

Vilka är vi, hur många är de, vilka är gruppen Åländsk demokrati, jag 

har ingen aning. Det skulle vara intressant att höra hur många det är ef-

tersom man också hänvisar till att hela gruppen är rökfri. Är det grup-

pen jag ser framför mig – en – eller är det en annan grupp? 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Herr talman! Jag nämnde nog att vi inom den grupp som har kontakt, vi 

är ju inte ett parti ännu. Vi stöder huvudlinjerna i det här lagförslaget. 

När det gällde vi så avsåg jag dem som var kandidater i valet. Det var vi 
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som var rökfria. Sedan finns det andra som jag talat med som nog röker, 

därför har jag fått erfarenhet den vägen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mikael Staffans, replik 

Talman! Ledamot Toivonen! Jag noterade att man vill införa specialbu-

tiker. Är det ett led att man ska skapa butiker i staden och på landet eller 

är det bara för att man ska få bort tobaksrökningen på landet eller hur är 

det tänkt? 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack herr talman! Nej, det vara en spontan idé, för i Frankrike finns det 

sådana specialaffärer. Då var frågan, när det är fråga om tillgänglighet, 

att om det skulle vara färre affärer som säljer tobak så kanske det skulle 

vara möjligt att kontrollera åldern bättre. Min tanke är att det skulle fin-

nas över hela Åland, men kanske inte i alla affärer som det gör nu. 

Ltl Mikael Staffas, replik 

Ledamoten Toivonen har emellanåt berättat att han har ett ekonomiskt 

sinnelag. Hur hade han tänkt att den butiken skulle fungera på Sott-

unga? 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Herr talman! Nej, jag avsåg inte att man ska specialaffärer här utan bara 

att vissa affärer skulle ha det här tillståndet via ÅMHM. Nej, inte skilda 

affärer. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Minister Wille Valve 

Herr talman! Utan att peka ut någon enskild ledamot så skulle jag vilja påstå 

att det blandas fritt mellan begreppen exponering och tillgänglighet, vilket är 

två olika saker. Det är att blanda äpplen och päron. Exponering finns inte i 

direktivet, det kan vem som helst se som läser igenom det. Däremot finns 

mycket om att begränsa tillgängligheten, vilket vi ser i artikel 5a längst ner. I 

debatten idag har vi fokuserat mycket på e-cigaretter, det är naturligt. Vi har 

fokuserat mindre på cigaretter och rulltobak med karaktäristisk smak eller 

doft som innehåller tillsatser som är betydande där mätbar omfattning för-

stärker beroendeframkallande eller hälsofarliga egenskaper. Alltså, alla ciga-

retter och rulltobak med smak förbjuds den 20 maj 2020. Och orsaken till att 

det här kanske inte tilldrar sig så mycket uppmärksamhet är att det är ett 

verkställande av direktivet, det är direkt ifrån det. Vi tycker från landskapsre-

geringens sida att det här är en bra åtgärd, också begränsande till tredje 

punkten av tobaksprodukter och relaterade produkter. Det kommer att träda 

i kraft senare, ni ser det i ikraftträdelsebestämmelserna, den 20 maj 2024. 

Jag kan på ett sätt förstå att e-cigaretterna röner uppmärksamhet eftersom 

det också är den punkten som kommer att träda ikraft i samband med att den 

här lagen träder i kraft. 
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Alla vi som minns debatten om alkoläsk vet hur otroligt viktig åtgärd det är 

att förbjuda elektroniska cigaretter med tillsatssmak. Det är jätteviktigt. Inte 

minst mot bakgrund av de undermåliga kvalitetskontrollerna av hur e-

cigaretter tillverkas. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman. Det som jag har sagt, dessa tre begrepp som jag har använt 

så har jag tagit ordagrant från Ålands regerings framställning. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? Diskussion är avslutad. 

Kan förslaget att remittera ärendet till social- och miljöutskottet omfattas? Förslaget är 

omfattat. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. 

För kännedom 

3 Godkännande av överenskommelsen med Ryssland om direkt internationell järnvägs-

trafik  

Lag- och kulturutskottets betänkande nr 4/2015-2016 
Landskapsregeringens yttrande RP 6/2015-2016-s 
Republikens presidents framställning RP 6/2015-2016 

4 Produktionsstöd för el 

Landskapsregeringens lagförslag LF 11/2015-2016 

Båda ärenden upptas till behandling vid plenum den 6 april 2016. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls 6 april 2016 klockan 13.00. Plenum är avslutat. 
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Plenum börjar 

Närvaroregistrering. 27 ledamöter närvarande. 

Lagtingsledamoten Ingrid Johansson anmäler om ledighet från dagens plenum på 

grund av sjukdom. Antecknas.  

Första behandling 

1 Godkännande av överenskommelsen med Ryssland om direkt internationell järnvägs-

trafik  

Lag- och kulturutskottets betänkande nr 4/2015-2016 
Landskapsregeringens yttrande RP 6/2015-2016-s 
Republikens presidents framställning RP 6/2015-2016 

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. 

Diskussion. 

Ltl Harry Jansson 

Herr talman! Utöver betänkande så har jag inget att säga om betänkandet.  

Talmannen 

Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.  

Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagting-

ets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling.  
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Ärendets första behandling är avslutad. 

Remiss 

2 Produktionsstöd för el 

Landskapsregeringens lagförslag LF 11/2015-2016 

Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket ut-

skott ett ärende ska remitteras. Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- 

och näringsutskottet. 

Diskussion. 

Vicelantrådet Camilla Gunell 

Herr talman! Bästa lagting, landskapsregeringen föreslår att lagen som skulle 

ha igångsatt inmatningstariffsystemet tillsammans med riket nu ska upphä-

vas. Detta görs förstås som en konsekvens av att uppgörelsen mellan Åland 

och riket i fråga om det kommande inmatningstariffsystemet har förfallit och 

därmed inte längre kommer att fortgå. 

Detta vet vi sedan Ålandsministern meddelade lantrådet Katrin Sjögren i 

februari om att så är fallet och angav också skälen därtill. Fast det kanske inte 

riktigt är praxis i landskapets lagstiftning så har skrivelsen fogats till fram-

ställningen. Detta görs för historieskrivarnas del så att man ska veta hur frå-

gan utvecklades, att en av parterna frånträdde sig sin roll och därmed föreföll 

uppgörelsen. Det finns hur mycket som helst att säga om den här saken. Sam-

tidigt upplever jag att alla i den här salen känner väl till frågan och den är 

ganska genomblåst för det här laget.  

Vi är på sätt och vis idag en bitter erfarenhet rikare men en fantastisk möj-

lighet fattigare. Uppgörelsen om inmatningstarifferna skulle verkligen ha 

gjort Åland till den gröna ön i det blå havet med 70 procent egen producerad 

vindenergi. 

Nu måste vi resa oss efter detta, göra det bästa möjliga av situationen och 

med andra åtgärder upprätthålla vindkraften men också se framåt när det 

gäller andra förnyelsebara energikällor. Det kommer vi att göra dels i ett kor-

tare perspektiv. I samband med tilläggsbudgeten kommer vi att presentera 

förslag på hur vi förhoppningsvis kan säkra och trygga åtminstone kärnan i 

den befintliga vindkraften på Åland så att man kan behålla kompetensen och 

kunnandet som under så många år har byggts ut när det gäller vindkraft och 

vindkraftsproduktion på Åland. 

Den andra mer långsiktiga åtgärden kommer att presenteras i samband 

med vår klimat- och energistrategi som ska vara klar i mars nästa år. Till den 

ska också kopplas stödsystem där både möjligheter för vindenergi men också 

sol, biogas och andra möjligheter ska finnas med som en del som vi försöker 

få fram i vårt samhälle. 

Det är inte en alldeles enkel tid. Trots alla viktiga bestämmelser som har 

tagits i världen; Parisuppgörelsen och hållbar utveckling som idag är helt 

nödvändig för om vi ska klara mänsklighetens överlevnad, så är oljepriset just 

nu inte ett incitament för övergång till förnyelsebar energi. Oljepriset brom-

sar också till viss del upp innovationskraften och utvecklande av ny teknik, 

men samtidigt är det precis det som vi måste göra. Olja är inte den hållbara 

lösningen. Vi måste tro på förnyelsebar energi och jobba starkt och övertygat 

i riktning att det är den hållbara lösningen. 
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Herr talman! Jag tror inte att det är så mycket mer att ordna om detta. Det 

är bara konstatera att så här är läget och nu går vi vidare. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, herr talman! Det står så här; ”Energipolitikens huvudsyfte är att 

ge förutsättningar för en trygg, säker och hållbar energi till rimligt 

pris, grundat på den Europeiska unionens 20-20-20-mål för år 2020” 

Men av nuläget finns det ingen beskrivning. Jag är van att få lite mellan-

tider och skulle gärna vilja få en mellanrapport. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Ursäkta, nu förstod jag inte vad ltl Toivonen frågade efter? 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Målet är ju att få 20 procent lägre växthusgasutsläpp, 20 procent förny-

bara energikällor och 20 procent bättre energieffektivitet fram till 2020. 

Men frågan är hur långt vi ha nått nu? 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Ja, jag har ställt den frågan också, klarar vi våra klimatåtaganden på 

Åland efter att vi förlorade den här uppgörelsen som vi så länge har äg-

nat vår kraft och energi åt? Våra klimatmål ska inte stå och falla med 

den här uppgörelsen och inte heller vindkraften som sådan. Energieffek-

tivering ger oss en hel del vinster samt att man på många olika sätt för-

söker frångå oljeanvändningen och övergå till andra energikällor. 

Vi kommer att titta närmare på var exakt vi befinner oss idag och vad 

vår klimat- och energistrategi måste bära med sig som resultat. Vi ska 

klara det! 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Veronica Thörnroos 

Tack, talman! Bästa ledamöter, har ni någon gång befunnit er i en situation 

där ni har en känsla, bara en känsla, av att någonting kanske är fel? Det kan 

vara något lite som inte stämmer. Man får en ryggmärgskänsla att här är det 

något som är konstigt men man kan inte sätta fingret på det. 

Bästa ledamöter! Jag var ansvarig för vindkraftsfrågorna under fyra år i 

den förra landskapsregeringen. Vid ganska många tillfällen fick jag känslan 

att kunde det vara en tillfällighet att det var så krångligt med olika detaljfrå-

gor? Jag resonerade ofta med min partikollega, dåvarande vicelantrådet Ro-

ger Nordlund, och med centergruppen om det faktiskt kunde vara så svårt 

när det finns en politisk överenskommelse i botten? Ja, precis så svårt var 

det. 

Det var en stor besvikelse för ålänningarna och gemene man, men speciellt 

för alla de ålänningar som har satsat på vindkraften. Jag tänker på alla små, 

över 1 000, andelsägare. Besvikelsen var stor. Besvikelsen var minst lika stor 

hos oss i centern över det sätt som Finlands regering valde att hantera den 

här frågan på. Vi talar om en ”katt och råtta-lek” och den känslan som jag och 

flera andra hade i ett tidigt skede om detta var riktigt rätt. Den känslan slog 

tillbaka med sin fulla kraft. 
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Det är ingen större idé att här och nu ”grotta ner sig” i detaljer eller be-

klaga sig alltför mycket. Jag kan konstatera från centerns sida att vi hade ve-

lat se ett mera rakryggat handlingssätt från Finlands regering. 

Fallet kan i princip avslutas. Jag kommer i beredningen i finans- och nä-

ringsutskottet att föreslå korta formuläret. Det är ingen idé och ingen vits 

med att ödsla tid på en historia som egentligen redan är stängd. 

Det är också viktigt, eftersom det är ett projekt som har engagerat många 

politiker och tagit en stor del av tjänstemännens tid, att vi lär oss någonting 

av det. 

Bästa ledamöter! Vad kan vi lära oss av det? Ja, vi kan lära oss att det ut-

tryck som vi diskuterade här tidigare, och som många har fört fram; ”mera 

politik och mindre juridik”, det ska vi nog glömma. Det är snarare så att i 

samband med självstyrelselagsrevisionen behöver man kanske fundera ytter-

ligare på hur regelverket ska se ut för att undvika sådana här situationer. 

Samtidigt är det också viktigt att landskapsregeringen har ett aktivt relat-

ionsbygge till Helsingfors. Vi kan tycka vad vi vill om det som har varit, men 

ska vi komma framåt så måste vi göra det gemensamt. När man är liten så är 

det bra att vara stöddig och tuff emellanåt, men det viktigaste är att man är 

smart annars går inte processen vidare. Det är viktigt. 

Självstyrelselagsrevisionens arbetsgrupper ska inte sysselsätta sig med det 

operativa arbetet. Det arbetet ska göras av Ålands landskapsregering. 

Lite om framtiden. Vad händer nu energipolitiskt? Vicelantrådet, som 

också är ansvarig för frågorna, sade att vi i mars 2017 kan förvänta oss en 

klimat- och energistrategi. Det är väldigt långt till mars 2017, ett år. Jag utgår 

i alla fall ifrån att man i tilläggsbudgeten som presenteras nästa vecka kom-

mer att avisera inte i detalj men i vilken storleksgrad transaktionerna kom-

mer att vara inför de kommande tre åren. Det behöver ju rimligen finnas med 

där. I annat fall önskar vi från centern att landskapsregeringen i form av ett 

meddelande kunde presentera hur man avser att gå vidare rent energipoli-

tiskt eftersom den vindkraftsförsörjning som vi har räknat med, för att nå 70 

procent, inte längre är aktuell. Tack. 

Ltl Tony Wikström, replik 

Tack, herr talman! Jag känner igen man maggropskänslan som många 

ålänningar kanske är lite kända för. Jag tror att frågan väcktes i sam-

band med riksdagskampanjen då sannfinländaren Teuvo Hakkarainen 

sade i TV; ”det här ska vi sätta stopp för”. Det är väldigt tråkigt att det 

blev så också. Jag tror att många ålänningar fick känslan av; vart är på 

väg egentligen?  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl John Holmberg 

Herr talman! Bästa lagtingsledamöter, min kollega Ingrid Johansson är sjuk 

idag och därför håller jag hennes anförande. 

 Förnyelsebar energi är framtiden, det är ostridbart. Sveket i vindkraftsfrå-

gan gör att Åland nu hamnat många år efter i omställningsarbetet eftersom 

fokus de två senaste perioderna har legat på möllor. Det är förstås beklagligt 

att vi på Åland inte kommer att kunna använda all den vindkraft som finns på 

våra öar. Jag tycker inte heller att det är ett smart drag från Finlands håll, för 
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att uppnå de inom EU överenskomna energimålen borde man använda den 

åländska vinden.  

Så vad ska vi göra nu? Vi har två alternativ så som jag ser det; antingen 

grottar vi ned oss i historien eller så kavlar vi upp ärmarna och arbetar 

framåt. Utvecklingen inom förnyelsebar energi fullkomligt rasar fram och det 

är inte så att vi står utan alternativ för att klara av att nå ett hållbart Åland till 

2051.  

Låt mig ge några framåtsyftande förslag som vi kan ägna oss åt:  

• Fyll taken med solfångare eller solceller på de landskapsägda byggnader där 

det vore lämpligt, PAF-bygget kan ses som en förebild. 

• Arbeta strategiskt med uppgradering av de offentliga byggnader så att de 

blir så energisnåla som möjligt. 

• Anlägg en biogasanläggning för kommunalt avfall och jordbuksavfall. 

• Vi ska haka på de satsningar och strategier som man jobbar med inom EU 

för att kunna ta del av den kunskap och de medel som satsas på energifrågan. 

• Arbeta strategiskt med generella energibesparingsåtgärder så som att opti-

mering av inomhusklimat, släcka lampor som inte behövs och så vidare.  

Så låt oss se framåt och med nya, framåtsyftande ögon se på framtiden. Jag 

är säker på att vi kommer att hitta kloka lösningar. Tack herr talman. 

Ltl Sara Kemetter 

Tack, herr talman! Jag tror att vi alla här i salen upplever precis samma be-

svikelse och känsla av att luften har gått ur när vi måste debattera ett så här 

tråkigt ärende.  

Vi for tillsammans till riksdagen på besök. Min grupp, den socialdemokra-

tiska gruppen, lyfte detta för den socialdemokratiska gruppen som satt med i 

regeringen och jobbade positivt för att vi skulle få vindkraftstöd. Den nya re-

geringen Sipilä, som genast efter att de kommit till makten, började helt en-

kelt motarbeta detta. Det är oerhört tråkigt. 

Det är ett tydligt exempel på var sparåtgärder kan gå riktigt, riktigt fel. 

Man har inte hållbarhetstänket bakom. Inte långt efter att regeringen Sipilä 

och Anne Berner meddelade att vi inte får dessa 60 miljoner satte ruljangsen 

igång som sade att vi ska få en utökad klumpsumma som är 15 miljoner. Jag 

förstår inte hur den finländska regeringen tänker när det gäller att spara. Det 

är inte ett hållbart resonemang som förs. 

Vi ska fortsättningsvis ha ett mål från åländsk sida att Åland ska vara fos-

silfritt. Vad ska vi göra nu då? Ja, vi har mycket, mycket sol på Åland. Jag tror 

att nästa satsning borde vara mera mot solenergi och solpaneler. 

Vårt bolag, PAF, bygger en stor fastighet utanför Mariehamn i Jomala och 

hela den enorma väggen bekläds nu av solpaneler. Solenergin ska gå tillbaka 

in i systemet, kontoret ska vara helt energineutralt och om man ska produ-

cera den energi man behöver. Det är ett intressant projekt. Man har använt 

åländska byggare och åländsk kunskap samt även tagit en annan kunskap för 

att utbilda våra åländska byggare. Det här kanske är framtiden. 

Vi behöver också andra metoder och nya metoder, kanske sådant som vi 

inte alls har tänkt på. Under den här diskussionen är det många ålänningar, 

men också fastlänningar som har tagit kontakt och haft funderingar på hur vi 

här på Åland ska göra. En stor orsak till att vi också satsade så mycket pengar 

på bl.a. Finlandskabeln så var åtminstone delvis tankar från vårt parti att 
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man skulle kunna föra över grön el till Finland istället för att ta emot en 

massa el från kärnkraft. 

När det gäller kärnkraften så har Japan åtminstone nu utvecklat nya kärn-

kraftverk och reaktorer som tar hand om kärnkraftsavfallet eftersom det fort-

farande är så farligt. Idag använder vi en metod där vi kapslar in det och det 

betyder att det fortfarande finns mycket energi i avfallet. Nu har man hittat 

på en ny reaktor som använder avfallet.  

Det gäller att fortsättningsvis satsa, lyssna på innovationer och föra den 

här diskussionen för att det ska gå mot en utveckling där hållbara och fossil-

fria bränslen används. Personligen är jag inte någon förespråkare av kärn-

kraft heller. Men som sagt, ju mera man analyserar och låter forskarna ta 

fram nya metoder så kanske vi om 20-30 år har någonting som vi inte alls 

hade tänkt oss från första början. 

Det är en tråkig debatt och jag måste ytterligare från socialdemokraternas 

sida tacka den förra regeringen, regeringen före det och den nuvarande rege-

ringen för ett otroligt gott arbete när man har kämpat tillsammans över par-

tigränserna för att uppnå en hållbar lösning. Det är inte vårt fel att det gick 

som det gick. Jag vill ändå tacka er för det arbete ni alla har gjort under de 

här många, långa åren. Tack. 

Ltl Brage Eklund 

Tack, herr talman! Men risk för att det blir upprepningar av det som har sagts 

redan så måste jag väl åtminstone ändå ge mitt uttryck för besvikelsen över 

den här lagen. Det stöd som egentligen var klarlagt i riksdagen blev omkull-

kastat av den nuvarande regeringen. Här ser man hur försiktig man bör vara 

när man förlitar sig på en annan part. Man borde ha juridiskt styrkt så att det 

också håller i fortsättningen. Det är onödigt att gräva ner sig över det som har 

varit i historien som de tidigare talarna sade. 

Jag tänker lite mera belysa vad man tänker göra nu. Vad har landskapsre-

geringen på gång?  

Vi har ansökt om notifiering av produktionsstöd. Jag känner inte till men 

kanske någon från regeringen kan informera om hur statusen ligger till. Har 

vi blivit beviljade produktionsstödet så att vi kan betala ut? Det borde finnas 

en mall redan för vi har tidigare haft ett produktionsstöd. Det kan inte vara 

några stora konstigheter att ettdera godkänna eller förkasta, utan att man 

måste gräva ner sig i mera detaljer. Någon orsak till varför det dröjer borde 

regeringen kunna presentera. Nu har regeringen suttit ett halvt år och åt-

minstone har man väl tagit kontakt med EU så att man vet statusen. 

När det gäller fortsättningen med vindkraften på Åland så vet vi hur det är 

med de nuvarande vindkraftverken, alla bolag går på minus och det är röda 

tecken. Någon har lite mera kapital i sitt bolag så att man kanske kan köra ett 

eller två år till, sedan är det nedrustning på gång. En del bolag borde redan 

kanske nu fundera på nedrustning.  

Vad tänker landskapsregeringen göra? Vi har en buffert i budgeten, ett an-

slag för att finansiera landskapets del om lagen om inmatningstarifferna hade 

blivit av som den var tänkt. Vad tänker man göra med de pengarna? Avskri-

ver man framtida projekt i vindkraftbolagen eller blir det ingenting? Hur 

kommer man då att uppnå hållbarhetsmålen 2051? Vilken miljövänlig energi 

ska vi inrikta oss på? Några solceller på något tak på något egnahemshus eller 

stora solcellsparker? Men om vindkraften är känslig eftersom det inte blåser 
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alla dagar så tror jag det är ännu mer känsligt med solen. När solen skiner då 

går det åt minst med energi, åtminstone till uppvärmning. En annan sak är 

att man kan omvandla energin till el för det behovet finns ju alltid.  

Vicelantrådet nämnde det billiga bränslet som finns på världsmarknaden 

och det priset stimulerar inte till att fortsätta att utveckla. Det går andra 

vägen istället, det stannar upp.  

Introduktionen för all ny energi kostar pengar när det gäller att marknads-

föra och sätta igång. Ingen orkar hålla i fortsättningen av utvecklingen av nya 

idéer. 

Om vi ska uppnå hållbarhetsmålen så måste vi ha en klar linje på vad vi 

vill. Vi kan inte hela tiden bara skylla på andra. Vill vi nå de här målen så 

måste vi vara beredda att satsa en del för att uppnå de här målsättningarna. 

Ltl Thörnroos frågade vad vi ska lära oss av detta. Kanske vi på Åland 

borde lära oss att hantera våra egna pengar, då kanske vi kunde lägga upp 

finansieringen på ett annat vis och inte hela tiden förlita oss på andra. Skulle 

man ha det som ett långsiktigt mål så har vi nått långt på väg redan. 

Vi har andra produkter. Här nämndes bioavfall och utvinnande av biogas 

men där ska man också ha någon mottagare. 

Sedan har vi skogsavfallen, grot, som Mariehamns Energi förbrukar idag 

och det är ytterligare en panna på gång när besvär och sådant är avverkade. 

Här har vi en naturlig tillgång, den enda naturliga tillgång som Åland har. Vi 

har egen växande skog som man kunde utnyttja så mycket man kan. Man 

måste börja inrikta sig på sådana verksamheter så att man vet att man klarar 

av det själv.  

Finansieringen av vindkraftverken måste klarläggas om det är den vägen vi 

ska gå. Tack, herr talman. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Tack, herr talman! Ltl Eklund räknade själv upp många åtgärder som 

man måste titta på. Allt det som ltl Eklund nämnde; alltifrån solceller, 

bioenergi, skogen och ökad fjärrvärme, kan alla uppgöra komponenter i 

ett kommande fossilfritt energisystem för Åland. Idag menar man att en 

blandkompott är det mest hållbara. De dagar som det inte blåser så 

kanske solen lyser. Man måste variera och ha ett integrerat elsystem så 

att det kan växla om till de energiformer som för dagen ger bäst med 

energi. Det är det som vi strävar till och det ska vi presentera i klimat- 

och energistrategin. Jag tror inte ett år är allt för länge att vänta. Det är 

ett viktigt arbete och det är viktigt att det görs gediget. 

Vi försöker göra allt vad vi kan för att inte vara i händerna på EU, 

men det är mycket litet som vi kan göra. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! Det är inte så mycket som jag vill komplettera det 

svar jag fick av vicelantrådet. Jag tror att vi är ganska eniga. Jag bara 

hoppas att de kommer med presentationen av målen för framtiden. Det 

borde man få till stånd så fort som möjligt. 
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Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Tyvärr är vi väldigt bakbundna av EU:s olika stöd och krav på notifie-

ringar. Vi försöker göra allt vi kan inom ramen för det som Åland själv 

får bestämma om. Det är otroligt frustrerande inte bara för ltl Eklund 

utan också för mig och för alla andra som måste sitta och vänta på noti-

fieringsbesluten in i all evinnerlighet. Vi väntar fortsättningsvis på pro-

duktionsstödsnotifieringen, för det retroaktiva som gäller för 2013, 2014 

och 2015. Vi frågar, vi pushar och vi får inte något besked. Vi har haft 

parlamentariker att ställa frågor till kommissionen. Vi använder de red-

skap vi har, men det tar sådan evinnerlig tid. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! Jag betvivlar inte att landskapsregeringen inte gör 

det som de kan. Frågan är hur länge ett ärende får ligga? Det måste ju 

också finnas någon tidsaspekt på hur man behandlar ärenden inom EU 

samt att ge svar till dem som har sökt notifiering. Man kan väl inte 

skjuta och förhala en notifiering i all oändlighet? Det borde väl nog fin-

nas en tidsaspekt när det gäller svar. Inom landskapsregeringen är det 

så, inte för att alltid följs här heller. Inom tre månader ska man få ett 

svar på ett ärende hos oss. Vi vet att det även finns ärenden på hög här, 

men det finns alltid en orsak till det också. När det börjar gå två-tre år så 

har det gått lite väl långt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Gällande budgetmedel, om vi ska vara noga vilket man bör 

vara, så finns det ännu inte budgeterade medel för vindkraftstöd. Däre-

mot fanns det en avsikt som uttalades av både lagtinget, finansutskottet 

och regeringar att man från år 2017 skulle budgetera 1,5 miljoner euro. 

Det finns i varje fall en summa som vi har att utgå ifrån. Nu står vi inför 

den situationen att vi bör kunna bevara det befintliga på ett eller annat 

sätt och det påverkar helhetsbilden. Jag återkommer i nästa replik. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! Jag kanske uttryckte mig otydligt. Jag menade inte 

heller att det fanns budgetmedel. Andemeningen var att man skulle följa 

upp lagen, när den skulle träda i kraft, med budgetmedel. 

Frågan är hur fortsättningen ska bli. Tänker man använda medel för 

att upprätthålla nuvarande vindkraftverk eller är det dags att vissa vind-

kraftverk ska monteras ner för att de inte tillräckligt effektiva och ska 

man satsa på nya? 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Mats Perämaa 

Herr talman! Det blev så att jag hade möjlighet till replik samtidigt som jag 

såg att jag var följande på talarlistan. Jag använder min taltur istället. 
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Någon har ställt frågan; vad gör vi nu? Vilken lärdom kan vi dra av att vi 

här på Åland, över partigränserna när det gäller speciellt viktiga frågor, har 

en förmåga att ena oss och driva en gemensam linje?  

Hela den här processen har drivits av de fyra partier som är störst här i lag-

tinget för närvarande; liberalerna, socialdemokraterna, moderaterna och cen-

terpartiet under tre mandatperioder och hela tiden med ett starkt stöd för 

den samlade oppositionen. Jag antar att vi har samma läge nu också under 

den här mandatperioden. Det är ett i princip enigt lagting, ett i princip enigt 

politiskt fält har drivit samma fråga. Det är klart att man kan tycka att det är 

lätt när det gäller något som är positivt för Åland. Jag menar att det gäller att 

vi tar lärdom av detta och får en styrka av att vi kan enas runt viktiga frågor. 

Ibland lyckas vi, ibland lyckas vi inte och den här gången misslyckades vi.  

Vi har många stora utmaningar gällande självstyrelselagsrevisionen, soci-

al- och hälsovårdsreformen och avräkningsgrunden osv. Vi har en förmåga 

att hitta varandra och det är den lärdomen vi ska ta ur detta. Tre regeringar 

har jobbat med den här frågan. Min kollega, Roger Eriksson, hade ansvar för 

frågan, dåvarande infrastrukturminister, vicetalman Veronica Thörnroos 

hade ansvaret för frågan och nu också vicelantrådet. Alla har drivit frågan 

hårt, biträdd av två finansministrar som normalt skulle vara noga med att be-

vaka att se till att vi inte har utgifter i den viktiga frågan. Vi har jobbat över 

partigränserna mot samma mål. 

Den kommande tilläggsbudgeten hoppas vi kunna leverera nästa vecka. 

Jag vet att energiansvariga vicelantrådet har för avsikt, biträdd av en land-

skapsregering som är oerhört intresserad av frågan, att föra frågan i hamn 

hur vi kan behålla åtminstone kärnan i den nuvarande vindkraftsproduktion-

en. Detta kommer att kosta oss pengar i så fall.  

I en replikväxling med ltl Eklund nämndes en siffra på 1,5 miljoner euro. 

Den siffran bör vi hitta i budgetanslag för att upprätthålla och helst utveckla 

produktion av miljövänlig energi. Nu är förstås situationen lite annorlunda 

när det gäller att bevara det gamla. Blir vi av med det som vi producerar nu så 

blir uppförsbacken att hitta nytt ännu större. Mycket mera än det kan man 

inte säga om frågan. Vi för förhandlingar med dem som producerar vinde-

nergi för tillfället. Vi har som mål att vi ska återkomma om en vecka ungefär 

för att klargöra det här. Tack. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Jag får tacka finansministern för ett bra inlägg. Här 

sitter vi sannerligen i samma båt när det gäller att ta ansvar för det 

åländska öriket och det kräver finanser. Jag skulle gärna höra hur fi-

nansministern ser på det som i andra sammanhang har lyfts, dvs. kunde 

landskapsregeringen och finansministern tänka sig att närmare under-

söka frågan om de energiskatter som idag uppbärs, till följd av den 

finska lagstiftningen, skulle bli en åländsk inkomst i form av närings-

skatt? Vi vet ju alla hur grundlagsutskottet genom sina skrivningar har 

försökt sätta stopp för den här typen av åländska aktiviteter. Men i mot-

sats till Finland i övrigt så är ju inte vi bundna av grundlagsutskottets 

tolkningar. Jag tycker inte att landskapsregeringen ska behöva vara rädd 

för det. Det är trots allt högsta domstolen som står för den rättsliga 

prövningen inom lagen för lagstiftningskontrollen. Hur ser finansmi-

nister på det här som en möjlig inkomstkälla?  
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Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag ska akta mig att vara alltför tydlig i en sådan fråga ef-

tersom man noga bör fundera på konsekvenser, fördelar och nackdelar. 

Detta, såväl som andra frågor, är en intressant aspekt. Jag lovar i varje 

fall att jag tar med mig frågan och ska ägna den en rimlig tanke för att 

lite börja undersöka om det finns en möjlig väg framåt i den här frågan. 

Jag vill inte ge löften om det ena och det andra. En sådan här sak kräver 

ju lite eftertanke. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Jag förstår mycket väl att ministern vill fundera på det. Samtidigt har vi 

idag från talarstolen hört allt det som vi ska finansiera, inte minst den 

hållbara utvecklingen här på Åland och då behöver vi pengar. Det går 

bra att ha visioner men de måste finansieras med tanke på de totala åta-

ganden vi har redan via Ålandsbudgeten. Vi pratar om ungefär 5 miljo-

ner euro enligt de senaste siffrorna.  

Tittar man på näringsskattestrukturen dit lotteriskatten kan räknas 

och passageraravgiften, biografskatten och apoteksavgifter så har vi 

också via energiskatten idag direkt beröring med producenterna dvs. nä-

ringen. Att det här kunde falla på att det skulle vara någon sorts omsätt-

ningsskatt köper inte jag som en förklaring på att vi inte skulle kunna 

aktivera den här sidan. Däremot håller jag helt med finansministern att 

det naturligtvis finns konsekvenser i förhandlingar med finansministe-

riet. I ett läge där jag upplever att vi har blivit svikna så tycker jag att det 

här skulle vara en lämplig proaktiv åtgärd. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Man får utgå ifrån att ltl Jansson har lyft den här frågan 

under arbetet med i självstyrelselagsrevisionen. Det kan vara så att de 

personer som har haft tillgång till den diskussionen har mera informat-

ion och vet fördelar och nackdelar än vad jag har just nu. Det oaktat är 

det en viktig sak.  

När det gäller finansiering av verksamheten överhuvudtaget så torde 

det vara bekant för alla att landskapsregeringen gällande avräknings-

grunden har gjort en formell framställan om att den ska justeras. I för-

längningen skulle det på ett bättre sätt möjliggöra att vi också kan bygga 

upp energiproduktionen i en mer hållbar riktning. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Det är glädjande att finansministern är väldigt tydlig med att landskaps-

regeringen fortsättningsvis avser att aktivt stöda vindkraftbolagen, om 

än på andra grunder. Jag skulle kunna tänka mig att det gäller De mi-

nimis. Orsaken till att jag verkligen vill ge mitt stöd för det är att vi tidi-

gare i pressen har läst att andra representanter från landskapsregering-

en föreslagit att vindkraftverken ska monteras ner och säljas till Estland. 

Därför utgår jag nu då ifrån att det som finansministern säger är det 
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som gäller. Landskapsregeringen arbetar aktivt för att kunna stöda. Vi 

från oppositionen förväntar oss att de stödpengarna finns med i till-

läggsbudgeten som presenteras nästa vecka. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag ska inte ge några andra löften än det som jag framför-

de här tidigare att vi har för avsikt att klarera frågan i samband med till-

läggsbudgeten som vi presenterar inom lite drygt en vecka. Då får vi se 

hur det ligger till. Eftersom både jag och vicelantrådet har nämnt att vi i 

förhandlingar försöka uppnå att åtminstone kärnan i den nuvarande 

produktionen ska behållas så kan ju var och en räkna ut att det i för-

längningen, med nuvarande energipriser, kräver ett stöd.  

Jag uppfattar som att målsättningen är densamma. Egentligen är det 

inte särdeles mycket att orda om någonting som ni försöker göra till ett 

litet ”gnabb”.  

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Jag är mycket nöjd med de utfästelser som finansministern nu 

gav, att vi i tilläggsbudgeten nästa vecka kommer att få besked om unge-

fär vilka summor det rör sig om. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! I den mån det blir summor så kommer vi givetvis att redo-

göra dem för lagtinget ner till den nivå som man normalt redovisar bud-

getförslag på. Det är klart att det är lagtinget som kommer att fatta be-

slutet i sista ändan. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Jag har förstått att det var huvudsakligen två skäl till var-

för man misslyckades med det här projektet. Det ena var att det inte 

fanns medel budgeterade i Finlands regerings budget och det andra är 

att det här området de facto hör till landskapets behörighet.  

Landskapsregeringen förslog då i efterspelet för Ålandsministern att 

vi istället skulle få en höjning av klumpsumman från 0,45 till 0,48 för 

att på det sättet skapa ett eget utrymme för att gå vidare med energibe-

främjande åtgärder här på Åland.  

Ålandsministern besökte Åland och framförde sin positiva hållning, 

även statsministern och statsministerns parti hade positiv hållning till 

förändring av klumpsumman. Detta skulle då avgöras på något sätt i 

budgetrian som var på kommande. Denna budgetria avslöjades igår en-

ligt media. Har man fattat något beslut kring en förändring av klump-

summan från 0,45 till 0,48 i denna budgetria? 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Svaret torde vara nej. De preliminära signaler vi har fått, 

med anledning av vår formella begäran, är att ärendet kommer att han-

teras och gå mot ett avgörande under riksregeringens budgetdiskussion-

er i höst, i september.  
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Ltl Roger Nordlund, replik 

Beträffande de 1,5 miljonerna som vi från åländsk sida skulle ställa upp 

med om det stora projektet hade blivit av, är den nuvarande landskaps-

regeringen beredd att satsa samma summa i storleksordningen även 

framöver?  

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Om jag väljer att tolka landskapsregeringen, någon får 

rätta mig om jag tolkar fel, så tror jag inte att det finns beredskap att an-

vända 1,5 miljoner euro för att bevara den nuvarande produktionen. Det 

bli för mycket, de pengarna var tänkta för utveckling. 

Det förhandsbesked som har funnits för att stimulera energiområdet, 

speciellt på miljöområdet, så vad exakt det ska användas till som helhet 

får vi återkomma till så småningom när vi har färdigställt vår energistra-

tegi. Det kan också finnas projekt på energiområdet som egentligen kan 

initieras när som helst och som vi idag inte har kännedom om. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jörgen Pettersson 

Talman! På något sätt tycker jag att det är omöjligt att bara hantera det till-

bakadragna lagförslaget utan att beröra förhållandet mellan Finland och 

Åland. Mycket handlar sist och slutligen om det förhållandet. 

I fjol satt vi under väldigt intensiva perioder och behandlade detta i finans- 

och näringsutskottet, nog med lite fjärilar i magen, får man säga. Vi var ändå 

beredda att gå in för ett system där man köpte energi för 85 euro som kunde 

kosta 30 euro på marknaden. Det är inte en alldeles enkel fråga. Men ef-

tersom miljön är viktigare än pengar, för utan miljö har man ingen nytta av 

sina pengar, så gick man in för det här förslaget. Vi hade ett stort antal hö-

randen. Vi fick oss tillräckliga garantier för att Finlands riksdag med siffrorna 

49-35 hade bestämt sig för att säga ja till en lag som skulle medge tariffstöd 

på Åland och det var tillräcklig starkt. Finland håller sitt ord, erfor vi i utskot-

tet. Därför var man också beredd att satsa sammanlagt 18 miljoner från 

åländsk sida. Mycket riktigt har detta aldrig varit budgeterat, men sådan var 

avsikten.  

Efter det visade det sig att tjänstemännens ord vägde tyngre än politiker-

nas vilja i Helsingfors. Det politiska beslutet blev till ett rundningsmärke för 

beslutsamma tjänstemän som med hänvisning till bl.a. näringsbehörigheten 

valde att säga nej till detta, vilket självklart var ett svek. 

Detta får en att fundera på hur förhållandet mellan Finland och Åland 

egentligen är idag, och inte bara idag utan faktiskt också över tid. Man kan 

under en tid på 10-20 år tillbaka faktiskt se ett lite tilltagande ointresse för 

åländska frågor i Finland. Det här illustreras faktiskt rätt väl av vindkraftsbe-

slutet från Helsingfors. Om man efter ett avtal bestämmer sig för att avtalet 

inte var så viktigt och man behöver inte bry sig om det, så säger det en del om 

synen på motparten i det avtalet. 

Detta kan man tillställa ytterligare att vi faktiskt har en situation där vår 

regeringschef ännu inte har mött Finlands regeringschef, av olika skäl visser-

ligen, men mötet har inte ägt rum. När det så kallade officiella mötet ägde 

rum som kom Ålandsministern hit helt utan tjänstemän, alltså utan de tjäns-
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temän som från början bestämde sig för att Åland inte ska få vindkraftstödet. 

Det där är en signal som faktiskt inte är helt trygg.  

Man kan lägga till social- och hälsovårdsreformen som har kommit rätt 

från det blå utan att man egentligen haft djupa diskussioner med självstyrel-

sens företrädare. Eftersom reformen kommer att slå mot självstyrelsen på 

olika sätt så kan det te sig konstigt. 

Man kan också lägga till kortet som kommer ur skjortärmen; att höja 

klumpsumman från 0,45 till 0,48 procent, egentligen helt utan förhandlingar 

och egentligen helt utan beredning. 

Man ska också väga in att den förra självstyrelselagsrevisionen genomför-

des när tiderna var fullständigt annorlunda. Då fanns Sovjetunionen, då 

fanns inte EU och då fanns fortfarande en del av de politiker kvar som på rik-

tigt hade varit med och skapat självstyrelsesystemet och som kände till det 

hyggligt och till och med bra. 

Idag har Finlands regering 14 ministrar istället för tidigare 20. Man har 

färre som är med och bestämmer och problemen är större än någonsin, i 

varje fall finansiellt. Idag uppgår Finlands statsskuld till 60 procent av BNP, 

taget ur minne. Det är enorma mängder pengar! Man får gå till Grekland för 

att hitta någonting motsvarande.  

Jag skulle inte säga att det handlar om illvilja från finländsk sida. Det 

handlar snarare om brist på intresse och brist på resurser. Finland har en allt 

plattare regeringsorganisation. Deras vardag är sådan att jag tror att vi har 

svårt att synas där. 

Jag har inget självklart svar på vad man ska göra för detta. I vårt intresse, i 

Ålands intressen ligger att vi aldrig får förvandlas till en icke-fråga i Helsing-

fors för då kommer vi på riktigt att få problem med självstyrelselagsrevision-

en och då kommer vi på riktigt att få problem även med framtida finansie-

ring. 

Jag hoppas att hela ”bucklet” kring vindkraftstödet skulle leda till kanske 

en intensiv informationskampanj gentemot Helsingfors, kanske ett sätt där vi 

skulle hitta gemensam linje.  

Jag uppskattar mycket det som finansminister Perämaa sade; det här har 

varit ett tvärpolitiskt projekt av det skälet att hela Åland drar nytta av det. 

Sådant är också vårt förhållande gentemot Finland. Det handlar faktiskt inte 

om partipolitik, utan det handlar om självstyrelsens överlevnad på sikt och 

det skulle jag vilja att man tar med sig från hela den här behandlingen.  

Det som har varit, det har varit och det kan vi inte göra någonting åt. 

Framtiden är faktiskt nog i våra händer och där behöver vi lyfta fram varför 

Åland är unikt och varför Åland behövs för Finland. För om vi inte gör det så 

finns det en stor risk för att de vardagliga utmaningarna i Helsingfors helt tar 

fokus ifrån allt vad Åland står för. Tack. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Tack, herr talman! Tack för ett intressant anförande. Det här är slutsat-

ser som många av oss har gjort efter den här frågan och hur den utföll. 

Jag tror att Ålandsfrågorna i Helsingfors måste fokuseras till en och 

samma punkt. När frågorna trillar ner i ministerierna så är det lätt att de 

trillar bort från den politiska agendan. 

Jag vill ställa en fråga till ltl Pettersson och centergruppen. Hur ser 

centergruppen på vad Åland ska satsa på? Ska man satsa 1,5 miljoner 
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per år i både nytt och gammalt, på vindkraft enbart eller på hela paletten 

av olika energiformer? Vad är centerns bud? 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Det är faktiskt för tidigt att säga. Man behöver ha någon slags beredning 

att stå på. Vi har sagt att det är okej att satsa 18 miljoner euro på vind-

kraft såvitt någon annan satsar 60 miljoner. Det där var inte självklart 

under behandlingen i finans- och näringsutskottet av de skäl jag 

nämnde. Man var redo att köpa kraft för 85 euro som man kunde köpa 

för 30. Det är inte alldeles enkelt att förklara när tiderna i övrigt är väl-

digt utmanande finansiellt och när man kanske måste ställa det mot 

skolan, sjukvård eller omsorg så blir det inte alldeles enkelt att göra det. 

Men vi har varit beredda att sätta de pengarna på vindkraft. Vindkraft är 

antagligen något som vi på Åland är duktiga på och vi är också duktiga 

på solkraft. Framförallt så måste vi se till att ledningen som vi har byggt 

i Finland också kan utnyttjas på absolut bästa möjliga sätt. Jag överläm-

nar det med varm hand till näringsministern att komma med förslaget. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Ltl Petterssons svar var mycket klokt. Därför ska vi ha en beredning i 

frågan. Därför ska vi också ta helheten i beaktande och tänka oss noga 

för både hur vi satsar på det befintliga idag men också vad vi har för be-

redskap och ekonomisk kapacitet att också satsa på det nya, vilket vi 

måste göra. Därför behöver vi klimat- och energistrategin och därför 

tänker vi oss noga för. När vi är redo med beredningen så kommer vi till 

lagtinget med besked. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Man ska väl minnas att en stor del av den tvehågsenhet 

som finns gentemot nya energikällor idag alldeles riktigt går att söka i 

plånboken. Oljepriset som för 1 1/2 år sedan kanske låg på 130 dollar fa-

tet ligger idag på 30 dollar fatet, utan att minnas exakt. Det här skapar 

globala oroshärdar. Det här startar krig. Det här kan inte Finland göra 

någonting åt och Åland kan göra ännu mindre, men det är den verklig-

het som vi befinner oss i. Inte minst därför så gäller det nog att hålla 

tungan rätt i mun när det gäller satsningen på nya energikällor. De är 

absolut nödvändiga men de ska också betalas, precis som jag inledde 

med, och det är vi beredda att vara med och delta i. 

För övrigt understöder jag förslaget att vi kanske borde fixa ett 

Ålandsministerium i Helsingfors så snabbt som möjligt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Bert Häggblom 

Tack, herr talman! Det är intressant att höra den här debatten. Det förekom-

mer både solförmörkelse och stiltje i plenum idag och det finns inte några 

uppmuntrande tillrop. 

Man har satsat 120 miljoner på en Finlandskabel, 40 miljoner i reservkraft 

och Finlandskabeln står outnyttjad. Är det en försvarbar investering? Många 

borde titta sig i spegeln, vad har hänt här? Nu blir det ett dubbelsvek. Man 
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skulle ha satsat 18 miljoner, men eftersom inte Finland står för sina 60 mil-

joner så står inte vi heller för 18 miljoner. Det är dubbelsvek mot näringen. 

Det som har gått snett här, och vad som krävs gentemot Finland, är att inte 

lantrådet och talmannen flyger till Helsingfors och ber att få träffa statsmi-

nistern och finansministern. Sittande finansminister var statsminister tidi-

gare när beslutet fattades. Det här måste redas upp inför fortsättningen. Hur 

ska förhållandet mellan Åland och Finland vara? Men om inte ni tar tag i det 

härifrån så tro inte att de gör det. Ålandsministern var hit utan tjänstemän. 

Idag fick vi reda på att ärendet ska tas upp i budgeten sedan.  

Tidigare när det har varit problem mellan Åland och Finland så var det 

talmannen och lantrådet som reste till Helsingfors och även träffade presi-

denten som har en mycket viktig roll i det här systemet.  

Att vissa ledamöter i regeringen sitter och skrattar visar hur lite allvar man 

tar på frågan. Det är mycket allvarligare än så. Jag uppskattar lantrådet som 

har kommit in och tar del i debatten nu. Jag uppfattar att lantrådet tar den 

här situationen på allvar. Jag hoppas att lantrådet tar talmannen med sig och 

far till i Finland och diskuterar. Sådana här frågor kommer att uppkomma 

igen om man inte tar tag i detta nu. Kan vi lita på lagstiftningen som man gör 

i Finlands riksdag eller kan vi inte göra det i fortsättningen? 

Vi står inför självstyrelselagsrevisionen. Var ska vi stå, hur hårt ska vi gå 

ifrån Åland och var finns alternativen? Är det alternativet som Ålands Fram-

tid har förespråkat tidigare? Sådant bör man titta på. 

Vi bör också titta på våra egna investeringar. Gjorde man rätt när man sat-

sade 160 miljoner som idag står outnyttjat, åtminstone Finlandskabeln? Vi 

hade ändå reservkraft. Skulle vi ha satsat detta på vindkraft då i det skedet? 

Det bör de ansvariga som har fattat besluten redogöra för. 

Utskottet bör kanske diskutera den här framställningen. Jag tycker att man 

kan ha en diskussion i finansutskottet om hur relationerna med Finland ska 

skötas i fortsättningen. Tala med lantrådet och tala med talmannen i den frå-

gan. Det är viktigt. 

Ltl Mikael Staffas 

Herr talman! Ltl Häggblom frågade efter framtidstro. Jag sökte lite snabbt på 

nätet och hittade en energiexpert Joakim Ottander, som bl.a. samarbetar med 

Ikea. Han fick frågan om hur vår energisituation kommer se ut om 50 år och 

han svarade: ”Om 50 år kommer energisystemet vara radikalt annorlunda 

från idag. Ny teknik kommer möjliggöra en decentralisering av produktion 

och lagring av energi vilket kommer slå ut stora delar av elmarknaden som 

den ser ut idag. De initiativ kring el-produktion som vi ser idag kommer 

växa till en folkrörelse och förändra energisystemet i grunden. Det finns en 

enorm kraft i tanken att kapa kabeln till sitt elbolag och bli helt självförsör-

jande på energi. Idag krävs fortfarande stora investeringar för att kunna 

driva ett helt hus medsols-energi, men utvecklingen på tekniksidan går i ra-

sande takt med solceller, bränsleceller, energilagringslösningar och elfor-

don som exempel. Han nämner alltså inte ordet vindkraft längre. Om 50 år 

kommer vi titta tillbaka på utvecklingen inom energimarknaden och häpna 

över den utveckling som skett. 

Jag dristar mig till att säga att Micro produktion som kommer att vara en 

framkomlig väg för Åland på sikt. Ny teknik kommer att ligga närmare inve-

sterarna. Tack. 
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Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! Det var ett intressant inlägg. Ledamoten pratade om 

50 år framåt, ny teknik och så har det alltid varit. Om man tittar 50 år 

tillbaka på tekniken så har ju mycket under den tiden förändrats. Idag 

står vi här och ska anpassa oss till ett hållbart samhälle. Idag finns inte 

den tekniken som ledamoten talade om. Nu måste vi planera och tänka 

på hur vi ska ha hållbar energi under 50 år framåt. Den här tekniken 

som ltl Staffas talar om kanske kommer, med det är då det.  

Ltl Mikael Staffas, replik 

Talman! År 2050, om jag kommer ihåg rätt, så ska vi ha 70 procent grön 

energi. Det är några år till, till 50 år, men vi ligger säkert väldigt nära 70 

procent år 2050. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! Vi har idag pratat om vindkraftstödet, vilket den här 

lagen gäller. Det kan säkert vara så att vindkraften inte längre är aktuell 

om 50 år, men den tjänar sitt syfte i 50 år framåt kanske. Det kanske 

kommer nyare teknik under tiden. Vi borde fundera på vilka alternativ 

vi har på Åland idag. Nu ska vi uppfylla ett hållbarhetsmål. På vilket sätt 

ska vi göra det om vindkraften skrotas? Jag tror till vissa delar på sol-

celler men solkraften övertar inte heller vindkraften.  

Som vicelantrådet sade, framtiden är en mix av olika komponenter, 

men då måste vi hålla oss till nuvarande förhållanden och inte 50 år 

framåt. Det är bra om det kommer ny teknik och jag tror, som ltl Staffas, 

att det kommer att vara helt annorlunda. 

Ltl Mikael Staffas, replik 

Idag finns inte alternativen till vindkraften, men jag såg längre fram och 

jag ville skapa framtidstro härifrån. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Axel Jonsson 

Tack, herr talman! Det är en intressant och viktig debatt och ett ganska avgö-

rande exempel får man ändå konstatera när diskussionen om relationerna 

mellan Åland och Finland ger sig tillkänna på ett alldeles tråkigt sätt.  

Centerns ordförande, ltl Pettersson, resonerande kring detta. Jag tyckte att 

han höll ett bra anförande. Han funderade över hur relationerna i dagsläget 

ser ut mellan Åland och Finland och vart vi riktigt är på väg. Han pratade om 

bristande intresse för Ålandsfrågor som en naturlig utveckling eftersom det 

finns stora utmaningar för regeringen i Helsingfors samtidigt som man är allt 

färre som ska hantera frågorna i en bantad regering. 

Det är inte första gången vi har märkt av ett bristande intresse i den här 

frågan. Som ltl Pettersson sade så har man känslan av att det är en pågående 

trend och det är förstås väldigt oroväckande. 

I Ålandskommittén har vi tidvis noterat samma sak när vi försöker ut-

veckla vår självstyrelse och skapa ett nytt självstyrelsesystem för Åland. Jag 

påpekade vid ett tillfälle att det var ganska tomt i bänkarna när Ålandskom-

mittén samlades och fick mycket kritik för det då. Men det är tidvis ett pro-

blem som fortsättningsvis finns kvar och som vi känner av hela tiden. Jag 
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sade då, som jag också säger idag; jag tror heller inte att det beror på att man 

inte bryr sig överhuvudtaget om Ålandsfrågorna eller att det är någon slags 

illvilja som riktar sig mot Åland. Det har att göra med att som politiker i 

Helsingfors så har man inget intresse av Åland och man får inte några extra 

väljare genom att göra ansträngningar gentemot Åland. Man gör det för att 

man eventuellt känner ett ansvar och har ett samvete som definitivt har varit 

högre och större tidigare och som vi ser att sakta håller på att försvinner. Det 

här är oroväckande med tanke på att vi sitter så tätt sammanlänkade med den 

lagstiftning och de beslut som tas i Helsingfors, inte minst på ett område som 

vindkraften som vi diskuterar här idag. 

Man kan ställa sig frågan; hur ska vi hantera detta? En informationskam-

panj gentemot Helsingfors föreslog någon. Ett förslag på lösning kunde vara 

att ha en större koncentration av Ålandsfrågorna i Helsingfors. Det skulle 

vara enklare med någon som har ett tydligt ansvar för Ålandsfrågorna. Kom-

mer vi att lösa framtida frågor som t.ex. vindkraftstöd när det är givet att vi 

har en sådan utveckling där intresset, ansvaret och samvetet för Ålandsfrå-

gorna är sjunkande? Jag tycker inte vi ska bygga våra framtida strategier och 

förhoppningar på en sådan modell. Vi måste se till att vi i större utsträckning 

kan stå på våra egna ben även vad gäller vår egen ekonomi. Det är en trygghet 

att kunna ta ansvar för sin egen ekonomi, att själva kunna utforma ett vind-

kraftstöd som är optimalt för Åland. 

När det gäller det här stödsystemet som förhandlades fram så minns jag så 

väl den debatt vi hade här i lagtinget. Flera konstaterade att det kanske inte 

var det mest optimala systemet man kan bygga för att stöda den åländska 

vindkraften, ”men nu får vi 60 miljoner och vi är beredda att skjuta till en del 

så då måste vi gå vidare med det projektet”.  

Vi resonerade på ett lite liknande sätt när det gällde Finlandskabeln. ”Vi 

vet inte om det här är det bästa alternativet, vi har inte utrett de andra alter-

nativen, men nu får vi en stor del av finansieringen från Helsingfors och då är 

det bättre att gå vidare med ett sådant projekt nu när det ligger på bordet”. 

Jag menar att den här typen av frågor skapar en slags bidragsmentalitet här 

på Åland som kanske inte är optimal för ett ekonomiskt ansvarstagande, om 

vi ser till de faktiska åländska behoven och vilka lösningar som skulle kunna 

vara optimala för Åland. Finlandskabeln och vindkraftsfrågan är två exempel 

på det. 

I fallet med Finlandskabeln så konstaterade man redan i debatten i lag-

tinget när man tog det här beslutet att chipsfabriken i Haraldsby hade 20 

procent högre energikostnader än fabriken i Filipstad. Man visste att energi-

priserna skulle gå upp med ungefär 15-20 procent för att kunna finansiera 

Finlandskabeln och ändå valde man att gå vidare med kabeln i det läget. Idag 

kan man förstås ställa sig frågan om det var ett klokt beslut, vilket ltl Hägg-

blom gjorde här i debatten. 

Vi måste komma bort från den här typen av bidragsmentalitet om vi ska 

kunna skapa en ansvarsfull ekonomisk politik och en ansvarsfull ekonomisk 

självstyrelse framöver. Det visar det här exemplet som vi har på bordet med 

allra största tydlighet idag. 

Jag ställer mig tveksam till att vi ska lägga vårt fokus på att skapa inform-

ationskampanjer eller ett lite stuva om ministerportföljerna i Helsingfors. Det 

kan man säkert göra, men det absolut viktigaste för oss framöver är att se till 

att vi får sköta vår ekonomi i så stor utsträckning vi kan på egen hand och att 
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man avtalar med Helsingfors om gemensamma projekt. Vi ska inte vara bero-

ende av löften från Helsingfors om gemensamma projekt i form av vindkraft-

stöd och annat. Vi ska helt enkelt ta ansvar för vår egen ekonomi för att skapa 

goda förutsättningar för vårt näringsliv och för ålänningarna som är så bero-

ende av de här besluten. Tack herr talman. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! För flera år sedan debatterade jag frågan om Fin-

landskabeln. Jag ifrågasatte om man skulle göra den här stora satsning-

en. Ett av de starkaste argumenten var att man skulle kunna sälja el. Jag 

ansåg att man kunde titta på andra alternativ. Nu har vi det beslutet och 

det går inte att göra mycket åt det. Vi kan inte gräva upp kabeln och 

skicka tillbaka den. Nu är det så här. Jag ville bara bekräfta att jag också 

till viss del hade sådana tankar då. 

Ledamoten lyfte fram uppfattningen om Åland i riket. Jag undrar om 

ltl Jonsson har rätt i sin analys om vad det beror på. Jag uppfattade inte 

riktigt vad analysen var? Jag vet inte, men kanske en av de starkaste or-

sakerna är att svenska folkpartiet inte längre är med i regeringen. Det är 

en skillnad. Den svenska riksdagsgruppen har alltid haft en starkare 

koppling till språket. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Det kan säkert vara en förklaring. Språkfrågan är väl helt klart en förkla-

ring. Tidigare har vi haft ledande politiker som har behärskat svenska 

och Ålandsfrågorna, som tidigare nämndes i debatten.  Nuvarande ut-

veckling bidrar till att förståelsen för Åland och för Ålands situation för-

svagas.  

Vad gäller Finlandskabeln så är jag mycket medveten om att det fanns 

skeptiska tankar för ett sådant projekt. Vi var det enda partiet som fak-

tiskt röstade emot Finlandskabel när det väl begav sig. Övriga partier 

tyckte att det var en satsning som man skulle gå vidare med, om man 

ska se historieskrivningen som den var. 

I mitt framförande ville jag lyfta fram att den här typen av projekt 

som vi måste satsa på, eftersom vi har den ekonomiska självstyrelsen vi 

har, leder lätt till ett bidragstänk i den här salen. Det tror jag att vi måste 

försöka komma bort ifrån och det här exemplet är väl kanske ett av de 

tydligaste exemplen på just det. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Jag satt inte i lagtinget då så jag vet inte hur de röstade i den frågan. 

Angående att svenska riksdagsgruppen inte längre är en del av rege-

ringsblocket som tidigare under många, många år, under decennier, så 

är det en stor skillnad. Det kan faktiskt ha en avgörande betydelse. Nu 

blir det ännu viktigare för Ålands riksdagsledamot att jobba på ett lite 

annorlunda sätt. Här är det viktigt att vi alla jobbar på ett annat sätt att 

funderar kring den frågan. Vi måste erkänna att det är en ny situation 

eftersom inte svenska folkpartiet sitter med vid regeringsbordet.  
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Lantrådet Katrin Sjögren 

Talman! Lagstiftningen som ligger på lagtingets bord är något av ett fullbor-

dat faktum. Meningen var att Åland skulle ta ett jättesprång mot en mer håll-

bar energilösning, en kraftig satsning på vindkraft. Nu är det som det är, men 

vi behöver fortfarande ta språnget, vilket flera talare har varit inne på idag. 

En av landskapsregeringens kraftsamlingar är en klimat- och energistra-

tegi och den beräknas vara klar våren 2017. Oberoende av när klimat- och 

energistrategin är färdig så pågår i allra högsta grad i det åländska samhället 

en satsning på hållbara energilösningar. Man energieffektiverar, man instal-

lerar jordvärme, luftvärme, man bygger egna vindmöllor och man sätter upp 

solpaneler. Det gäller också för det övriga Åland, kommunerna och land-

skapsregeringen, att vara med på tåget. 

Ska vi ta det där språnget så vet vi att nu har det blivit ett hack i systemet. 

Vindenergin kan inte utgöra 70 procent utan nu måste vi lite skifta om och 

fundera kring just solpaneler, biogas, flis och energieffektivering. Tanken 

med 70 procent vindenergi gällde i allra högsta grad nyinvesteringar. Vi 

skulle ta ett språng från 20 procent till 70 procent. Det här kräver sin analys 

om var vi ska sätta de medel vi har för bästa resultat för hållbara energilös-

ningar. 

Det är också otroligt intressant att diskutera att vi har varit en del av Fin-

lands system, en del av Finlands energipolitik och en del av Finlands uppfyl-

lande av klimatavtalet.  

Nu handlar det om självstyrelsepolitik. Hur vill vi själva ha vår energi- och 

klimatpolitik? Hur ska våra åtaganden se ut? Vi vet att EU har stipulerat att 

år 2050 är det meningen att nationerna ska ha 40 procent i hållbar och för-

nyelsebar energi. I dagsläget har vi 20 procent och just detta behöver ingå i 

energi- och klimatstrategin. 

Några ord om Finlandskabeln. Man ska komma ihåg att Finlandskabeln 

var väldigt viktig för att Åland skulle ha reservkraft. Alla kommer ihåg de 

långa elavbrott vi hade och vilka problem det ställde till med. Som en bra och 

god bieffekt var att man också skulle kunna mata in vindenergi i hela elsy-

stemet.  

Finlandskabeln innebär också att Åland blir ihop knutet till Nordens el-

marknad. Det finns bara möjligheter, t.ex. för mikroproducenter, för vinde-

nergi, för flis och, som vicelantrådet påpekade till mig, det blir en helt annan 

stabilitet i elnätet för Ålands del. Finlandskabeln byggdes inte enbart för 

vindkraften. Det var för att vi skulle kunna satsa i infrastrukturen och ge bra 

förhållanden för energiintensiva industrier på Åland. Jordbruket är otroligt 

beroende av stabilitet i energiförsörjningen, så det måste man komma ihåg 

när man diskuterar Finlandskabeln. 

Till slut några ord om kontakterna. Jag vet att talmannen ska träffa presi-

denten den 26 april. Jag kan från talmannens och min sida intyga att en av 

våra uttalade målsättningar är att ha bra och goda kontakter och trycka på 

när det gäller åländska frågor. Så sent som igår var talmannen och lagtinget 

värd för Marinens besök här och då tog vi upp väldigt mycket hur vi ser vår 

säkerhetspolitik och hur vi vill lyfta upp neutraliseringen och demilitarise-

ringen, så det är en gemensam ambition för talmannen och mig.  
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Att ha system på plats men fotarbetet är helt ovärderligt, att få personliga 

kontakter och redogöra för de utmaningar och problem som landskapet har.  

Jag kan konstatera att den här landskapsregeringen har varit på plats lite 

drygt i fyra månader och jag har redan varit fem gånger till Helsingfors. Det 

löper på. Vi ska se till att statsminister kommer hit, vi ska ha kontakt med fi-

nansministern och vi har systematiserat det. Fastän det kritiseras och man 

tycker att rikssidan sköter det på ett någorlunda oortodoxt sätt så fortsätter 

självstyrelsen att sköta det på samma sätt som vi alltid har gjort; med un-

derlag, med tjänstemän och med politiker. Vi kan liksom inte stå till svars för 

att det på rikssidan sköts på ett någorlunda okonventionellt sätt. 

Vi har många utmaningar och vi behöver slå våra kloka huvuden ihop. Vi 

har SOTE-reformen, vi vill avancera med arbetet i Ålandskommittén och en 

ny självstyrelselag och så har vi avräkningsgrunden. Jag vill påstå att det 

ingalunda var något hugskott när det gäller avräkningsgrunden. Jag tror att 

arbetet med att få en höjning av avräkningsgrunden är inne på sitt 23:e eller 

sitt 24:e år. Det var inte alls något hugskott. 

Lagtinget var till riksdagen för några veckor sedan, vilket ltl Kemetter tog 

upp, och det besöket tror jag också att var ovärderligt. Man får namn, ansik-

ten och förståelse för andra.  

Vi jobbar på efter bästa förmåga. Det är precis såsom lagtinget säger, man 

behöver ha goda kontakter och man måste försöka ligga på. Tack. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Satsningen på Finlandskabeln gjordes framförallt för att vi 

skulle trygga reservkraften här på Åland, men också med tanke på det 

som har sagts här flera gånger att vi skulle kunna utnyttja den för att 

eventuellt exportera vindkraft och energi från Åland.  

Nu har detta förändrats på ett dramatiskt sätt. Det här leder i prakti-

ken till att vi vanliga kunder på Åland som utnyttjar el, alla hushåll, an-

tagligen kommer att få betala en större del av Finlandskabeln än vad 

som var tänkt från början.  

Mitt önskemål till landskapsregeringen är att göra allt man kan för att 

se hur man på annat sätt kan hitta ersättande verksamhet som medför 

att Finlandskabelns kapacitet utnyttjas så mycket som möjligt. För om 

Finlandskabeln bara huvudsakligen blir liggande som en reservkraftska-

bel då blir det en väldigt dyr affär för de åländska hushållen. 

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Så är det så klart. Vi ska fortsätta att titta på det och se på idéer 

kring biogas och andra möjligheter. Det finns absolut möjligheter och de 

ska vi ta tillvara på absolut bästa sätt. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Talman! Jag tror, fru lantråd, att man också måste sätta in det här i ett 

större perspektiv och se om vi kan fungera som en länk mellan Sverige 

och Finland beroende på hur priserna fluktuerar. På det sättet kunde 

man av Finlandskabeln få en utnyttjandegrad som är högre. Det kom-

mer att ta tid förrän vi här på Åland har upparbetat en sådan energipro-

duktion att vi på något sätt kan fylla Finlandskabeln själva. Vi måste 

lyfta blicken lite och se hur vi kan samverka i det nordiska perspektivet. 
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Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Det görs också, man försöker titta på hela elmarknaden ur ett 

brett perspektiv. Jag vet att det jobbas på inom förvaltningen också. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Talmannen 

Replikskiftet är avlutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. 

Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget 

är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. 

För kännedom 

3 Godkännande av avtalet och protokollet med Spanien för att undvika dubbelbeskatt-

ning 

Republikens presidents framställning RP 7/2015-2016 

4 Godkännande av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning  

Republikens presidents framställning RP 8/2015-2016 

5 Godkännande av förordning om sättande i kraft av ändringarna i konventionen om 

vägtrafik  

Republikens presidents framställning RP 9/2015-2016 

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 har beslutat att sända de tre ärendena till landskapsregeringen för 

ett yttrande. Ärendena upptas därför för remiss vid senare plenum.  

6 Ny hälsoskyddslagstiftning 

Social- och miljöutskottets betänkande nr 4/2015-2016 
Landskapsregeringens lagförslag LF 9/2015-2016 

7 Ändring av landskapslagen om besiktning och registrering 

Ltl Runar Karlssons m.fl. lagmotion LM 2/2015-2016 

8 Dånöbron 

Vtm Veronica Thörnroos m.fl. åtgärdsmotion MOT 1/2015-2016 

Ärendena upptas till behandling vid plenum måndagen den 11 april 2016. 

9 Anläggande av rondell  

Ltl Harry Janssons m.fl. åtgärdsmotion MOT 2/2015-2016 

Ärendet upptas till behandling vid plenum onsdagen den 13 april 2016. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls måndagen den 11 april 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 Ö-spelsmöte på Gibraltar och från plenum den 13 april 2016 på grund av del-

tagande i konferens i egenskap av BSPC-rapportör.  

Lagtingsledamoten Göte Winé anmäler om ledighet från dagens plenum på grund av 

kommunstyrelsemöte. 

Lagtingsledamoten Carina Aaltonen anmäler om ledighet från plenum den 18 april 

2016 på grund av privata angelägenheter. Antecknas.  

Meddelande 

Talmannen meddelar att på onsdag den 13 april direkt efter plenum, dock senast kl. 

15.00, kommer lantrådet att ge en upplysning om den pågående social- och hälsovårds-

reformen i riket och dess konsekvenser för landskapet. Efter lantrådets upplysning till-

låts gruppanförande på max tio minuter, inga repliker tillåts.  

Antecknas. 
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Andra behandling 

1 Godkännande av överenskommelsen med Ryssland om direkt internationell järnvägs-

trafik  

Lag- och kulturutskottets betänkande nr 4/2015-2016 
Landskapsregeringens yttrande RP 6/2015-2016-s 
Republikens presidents framställning RP 6/2015-2016 

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 enhäl-

ligt ge sitt bifall till framställningen? Lagtinget har i andra behandling enhälligt lämnat 

sitt bifall till förslaget. 

Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i 

enda behandling godkänt motiveringen.  

Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

Första behandling 

2 Ny hälsoskyddslagstiftning 

Social- och miljöutskottets betänkande nr 4/2015-2016 
Landskapsregeringens lagförslag LF 9/2015-2016 

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som in-

går i betänkandet.  

Diskussion. 

Ltl Carina Aaltonen 

Herr talman! Förslaget till ny hälsoskyddslag har behandlats i social- och mil-

jöutskottet. Utskottet välkomnar de förändringar som innebär att regelverket 

moderniseras, förtydligas och förenklas och därmed också anpassas till för-

hållandena i dagens samhälle och dagens krav. Det är inte bara utskottet som 

välkomnar detta. Även samtliga höranden vi har haft i utskottet har varit po-

sitiva och ser fram emot hösten då denna lag förhoppningsvis kan träda 

ikraft. 

Jag tänkte i min presentation lyfta tre saker. Behovet av anvisningar och 

handböcker, möjligheten att få kompetens för att handha och hantera vatten i 

vattenverk och bassänganläggningar samt paragraf 10. 

Det finns en stor fördel med att anta Finlands hälsoskyddslag som blan-

kettlag och det är att handböcker, rekommendationer, anvisningar och annan 

vägledning som utarbetats som komplement till rikslagstiftningen kan an-

vändas även på Åland som stöd för verksamhetsutövare, myndigheter och 

allmänheten. Vi behöver inte uppfinna hjulet på nytt. ÅMHM kan – om man 

finner det ändamålsenligt - fatta beslut om vilka handböcker och anvisningar 

och rekommendationer man vill att ska vara tillämpliga också på Åland. Det 

mesta finns också på svenska - än så länge. Utskottet har erfarit att de flesta 

av Valviras och Eviras anvisningar översätts till svenska, dock med viss för-

dröjning. Eftersom detta område är vår egen behörighet kan vi inte kräva att 

få allt översatt, men så länge det fungerar som det gör idag är det riktigt bra. 

Sammanfattningsvis, tydliga spelregeler för alla, det förväntar sig nu alla 

av den nya blankettlagen. 
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Den andra frågan rör paragraferna 20b och 28 a i rikets hälsoskyddslag 

och där det krävs i vissa fall ett intyg över anläggningsteknisk och hushålls-

vattenhygienisk respektive anläggningsteknisk och bassängteknisk kompe-

tens. Dessa intyg utfärdas av social- och hälsovårdens produkttillsynscentral 

efter tester. Landskapsregeringen föreslår i 8 § 1 mom. i lagförslaget att dessa 

intyg även ska vara giltiga på Åland. Eftersom ett godkänt test av riksmyn-

digheten kräver deltagande i utbildning som relativt sällan hålls på svenska 

föreslås i 2 mom. att även landskapsregeringen vid behov ska kunna fastställa 

krav för att erhålla kompetens, ordna den utbildning som krävs samt utfärda 

intyg över sådan kompetens. Utskottet tycker att förslaget som medger att er-

forderlig kompetens också kan erhållas i Sverige eller av utbildare från Sve-

rige är mycket bra. 

Vi har i utskottet fått information om att personal från samtliga vattenbo-

lag som hämtar dricksvattnet från ytvattentäkter har genomgått av Ålands 

Vatten Ab i samarbete med landskapsregeringen ordnad utbildning som upp-

fyller ställda kompetenskrav. Det här är otroligt viktigt. Vattenrening kräver 

stor kompetens, man hanterar mycket kemikalier. Vatten är vårt viktigaste 

livsmedel och vi måste kunna få utbildning på svenska men det blir allt svå-

rare att få utbildning på svenska från Finland. Ålands Vatten har ordnat ut-

bildning via Svenskt Vatten i Sverige och på den vägen byggt upp en kompe-

tens. På så sätt kan också små vattenbolag på Åland ha råd att gå på dessa 

kurser. Alla som jobbar med ytvatten gick utbildningen ifjol. Nu planeras en 

ny kurs för de som jobbar med grundvatten. 

Sist, herr talman, kommer vi till 10 §. Vid undersökningar enligt 49 och 

49a §§ i hälsoskyddslagen krävs att analysmetoden är godkänd av Tillsyns- 

och tillståndsverket för social- och hälsovården samt att laboratoriet är god-

känt av Livsmedelssäkerhetsverket. Dessutom måste de provtagare som anli-

tas kunna påvisa tillförlitligheten hos de undersökningsmetoder som an-

vänds. Det finns en lång beskrivning på vad som krävs. I 10 § föreslås ett un-

dantagsförfarande som medger att analysrapporter, avgivna från exempelvis 

svenska laboratorier eller andra utomstående sakkunniga, som inkommer till 

ÅMHM kan ligga till grund för beslut, förutsatt att vissa specifika krav är 

uppfyllda. Eftersom svenska konsultfirmor och laboratorier anlitas i hög grad 

på Åland är det av språkskäl enligt utskottets uppfattning synnerligen viktigt 

och välkommet att ett undantag införs som tillåter att de åländska verksam-

hetsutövarna även i fortsättningen kan vända sig till aktörer i Sverige. Det har 

utskottet inte några problem med. Det här är viktigt av bl.a. språkskäl. Det 

som vi däremot har föreslagit är en omskrivning av 10 §. 

I paragrafen föreslås att resultat från undersökningar som vidtagits utan 

krav från ÅMHM kan ligga till grund för myndighetsbeslut under förutsätt-

ning att undersökningen utförts på ett korrekt sätt samt att tillförlitligheten 

hos den analysmetod som använts är vetenskapligt påvisad. 

Utskottet konstaterar att det i praktiken skulle vara svårt för ÅMHM:s 

tjänstemän att kontrollera att undersökningen har genomförts korrekt om 

tjänstemännen inte varit närvarande vid undersökningstillfället. Ett sådant 

krav skulle innebära att den som ska utföra undersökningen dels på förhand 

skulle behöva anmäla till ÅMHM att en undersökning ska genomföras och 

dels att syftet med att kunna använda sig av utomstående expertkonsulter 

skulle gå om intet om det ändå är ÅMHM som ska bedöma om undersök-

ningen utförts korrekt. Med anledning av detta så föreslår utskottet att for-
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muleringen i 10 § ändras till; under förutsättning att den som utfört under-

sökningen kan påvisa tillförlitligheten i provtagningsmetodiken. Man sätter 

alltså bevisbördan på konsulterna och inte på ÅMHMs tjänstemän. Tack, herr 

talman.  

Minister Wille Valve, replik 

Tack, utskottsordförande Aaltonen. Det framgår tydligt ur utskottets be-

tänkande att man helt klart har uppfattat den långsiktiga målsättningen 

med lagförslaget och delar det.  

Jag anser även, lika som föregående talare, att 10 § har vunnit en del 

på att skrivas om. Såsom paragrafen var formulerad i ursprungsförslaget 

hade den möjligen kunnat styras in på vetenskapliga teoretiska spörsmål 

om hur vi verkligen vet vad vi vet. Nu är den ännu närmare den ur-

sprungliga målsättningen, dvs. att tillförlitligheten i provtagningsmeto-

diken kan påvisas, vilket är gott och bra. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Tack, herr talman! Avsikten med den här om formuleringen från utskot-

tets sida är att det ska stå helt tydligt och klart så att det inte kan finnas 

något tolkningsutrymme vem som ska visa om undersökningen har ut-

förts på ett korrekt sätt och att analysmetoden har varit vetenskaplig på-

visad. Utskottet ser nog att lagtexten vinner på det här. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Jag noterar att ltl Carina Aaltonen är väldigt tillfredsställd över 

att nu har fått kopiera den finska lagstiftningen rakt av. Vad är det som 

gör utskottsordförande så nöjd? Beror det på att vi saknar kompetens 

här på Åland eller att vi saknar resurser? Vad är annars anledningen till 

den stora förnöjsamheten?  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Jag är nöjd eftersom Ålands näringsliv och många andra 

utövare också är väldigt nöjda över just den här förändringen. Det blir 

tydligare spelregler, man vet vad som gäller och vad som efterfrågats. 

Det är inte beroende av vilken inspektör som kommer till verksamhets-

ställe, utan det kan finnas handböcker, anvisningar och annat som man 

kan få stöd av när det gäller att utforma sin verksamhet. 

Jag är också mycket nöjd över att vi inte har tagit den här blankettlag-

stiftningen rakt av. Vi har gjort en anpassning så att den fungerar också 

för oss som bor på Åland där vi lever i svenskspråkig miljö och att vi då 

kan inhämta kompetens, konsulter och annat från Sverige. Vi är inte en-

bart hänvisade till utbildning i Finland eventuellt på svenska. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Det är i så fall glädjande om det åländska näringslivet är nöjd 

med det som Ålands lagting presterar. Det gör mig lite fundersam när ltl 

Aaltonen säger att nu först har vi tydliga spelregler. Ska man uppfatta 

det på det viset att vi inte har kompetensen och möjligheten här på 

Åland att själva handskas med lagstiftningen på ett sådant sätt som 
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självstyrelsen de facto kräver, så nu ska vi gå in och kopiera från den 

finska sidan? 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Världen har nog förändrats en hel del sedan 1967 när man 

talar ”avträden i stadsmiljö” och hur man ska hantera kött som säljs på 

torget i Mariehamn och mycket annat sådant. Världen har förändrats, 

och jag tycker inte att vi inom landskapsregeringen ska bygga upp en 

förvaltning som reglerar sådant. Det är lika bra att kunna plocka hem så 

mycket som möjligt från andra ställen bl.a. från Valvira och Evira och 

själva bedöma vilka handböcker och tillämpningsanvisningar som ska 

vara tillämpbara på Åland eller om vi ska göra undantag. Jag tycker att 

det är bättre än att vi ska bygga upp en myndighet där det krävs väldigt 

mycket specialkompetens för väldigt smala områden. Just när det gäller 

det här området så har vi gjort ett steg i rätt riktning. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Torsten Sundblom 

Talman! Jag har tre saker understreckade i det här betänkandet och alla de 

tre sakerna tog utskottsordförande upp. Jag tycker att presentationen av be-

tänkandet var helt bra. Jag säger ingenting om de två första sakerna men 

dock om 10 §. Min uppfattning om paragrafen är att när vi förde bevisbördan 

mera på den som tar proven och laboratoriet så gör vi någonting som är 

mindre kostnadsdrivande för ÅMHM som inte själva behöver följa med alla 

olika provtagningssätt och -metoder som finns. Intyget att det är verifierat 

ska vara bra för dem. På det viset har vi gjort en tjänst även när vi har spar-

krav på oss om vi kan minska på ett stegrande kostnadstryck på övervak-

ningsmyndigheten. 

Den liberala gruppen stöder det här betänkandet. 

Ltl Annette Holmberg-Jansson 

Talman! Jag kommer att beröra ungefär exakt samma som utskottsordfö-

rande gjorde.  

Vi har behandlat det här lagförslaget om hälsoskyddslagstiftning. Man kan 

konstatera att lagen är gammal och den behöver verkligen förnyas. Vi behö-

ver en modern lag som är tydlig, förenklad och anpassad till förhållandena i 

dagens samhälle. 

Under våra höranden har det kommit fram att de alltid har funnits behov 

av att kunna ta del av Valviras regelverk och hänvisningar, nu öppnas det upp 

och detta görs möjligt. Det finns ingen orsak att vi själva ska sätta tid och 

pengar på att göra upp instruktioner för hur t.ex. en bassäng ska rengöras, 

vilka prover som ska tas och hur ofta de ska tas när det redan finns instrukt-

ioner som redan följs från Valvira. 

I Finland använder man en lista på vilka utövare som är godkända för att 

göra provtagningar, VTT. 

Här på Åland öppnar vi nu upp och tryggar att vi även kan använda oss av 

svenska företag och åländska företag som ej är godkända och inte finns på 

VTTs lista. För att få finnas på den listan ska man ha gått vissa speciella ut-

bildningar som VTT kräver och dessa hålls inte alltid på svenska. Detta inne-
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bär att vi kan använda oss av ett svenskt företag som kommer hit och tar pro-

ver för att senare även analysera proverna i Sverige, allt för att vi helt säkert 

ska kunna ta del av provtagningar och provsvar på svenska.  

Fördelen med denna lagstiftning är ändå att det blir enklare och tydligare 

regler och att man kan ta hjälp av Valvira. Vi får även hoppas att detta nu in-

nebär att det blir lägre kostnader för företagare då antalet inspektioner blir 

färre, att inspektionerna fungerar och att det är likvärdiga regler som gäller 

här och på fastlandet, vilket företagarna efterfrågar. Det blir tydligare spel-

regler för alla. För det blir viktigare och viktigare att ha tydliga regler för de 

inspektörer som gör kontrollerna.   

De personer i vårt landskap som har hand om vårt dricksvatten har ett 

enormt ansvar över många människors liv. Det är viktigt att de har mycket 

och bra kunskap. Det är viktigt att ha en chans att få undervisning, gå på kur-

ser och utbildningar på svenska. Det är viktigt att vi från samhälle kan hjälpa 

till att ordna undervisning, kurser och utbildningar på svenska. Precis som 

utskottsordförande sade så ordnades det en tredagarskurs på Åland i samar-

bete med Svenskt Vatten och Ålands Vatten. Den här kursen är oerhört dyr 

att skicka personal på till Sverige. Vi från utskottet har verkligen förordat det 

här. Vi från landskapet måste se till att de här kurserna kan hållas, speciellt 

nu när lagen kräver att man ska ha gått en utbildning. 

Det som är bra med den här lagstiftningen är att vi öppnar upp och tryggar 

att vi på Åland kan använda oss av åländska och svenska företag, att vi får 

tillgång till dessa instruktioner och regelverk som finns för att man ska få ett 

säkert samhälle. Det är jätteviktigt när vi tar en massa prover att vi får svaren 

på vårt eget modersmål. 

Jag förordar den här lagstiftningen. Vi från moderat samling för också 

fram den som ett bra lagförslag. 

Ltl John Holmberg 

Herr talman! Bästa lagtingsledamöter, hälsoskyddslagen blir bättre på många 

sätt. Förutom att den skapar en förenkling och blir mer anpassad till dagens 

behov kommer den även att ge bl.a. verksamhetsutövare och allmänhet möj-

ligheter till svenskspråkigt facklitterärt stöd och annan vägledning. Det bor-

gar för en bättre tillämpning. 

Ur ett rent ekonomiskt och näringslivsperspektiv, men även språkligt, är 

det dessutom positivt att svenska laboratorier och konsulttjänster kan använ-

das. 

I och med att förslaget även tillåter åländska företag att genomgå kurser i 

Sverige. eller genom att svenska kursledare kommer till Åland så skaffar man 

erforderlig kompetenshöjning och detta ger en stor valfrihet och ett större ut-

bud att välja från. Högst troligt till en billigare prislapp, vilket fallet ofta är 

när en konkurrenssituation råder. Allt detta gör det även möjligt för den 

åländska utbildningsverksamheten att, likt Optima i Österbotten, arrangera 

skräddarsydda utbildningar inom ett specifikt område, utbildningstillfällen 

som med fördel kunde säljas utanför Åland.  

Jag blir glad av att se hur förslaget ger utövaren valfrihet, det vinner alla på 

och det skapar priskonkurrens. Tack. 
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Ltl Axel Jonsson  

Tack, herr talman! Det finns en intressant principiell diskussion och avväg-

ning att göra i samband med det här lagförslaget. För den uppmärksamma vi-

sar dagens debatt att det är ett ganska utmanande område som vi befinner 

oss på. Det är klart att det enklaste sättet för oss här i Ålands lagting alltid är 

att kopiera en finsk lagstiftning. Vi kanske inte alla gånger har så stor upp-

fattning om den fungerar bra eller dåligt, med den fungerar och den används 

på andra sidan Skiftet. Då behöver man inte tänka mera om det här är en bra 

lagstiftning för åländska förhållanden eller inte. 

Nu har man förvisso gjort vissa anpassningar för åländska förhållanden i 

den här lagstiftningen. Gott så! Men, det som slår mig när jag hör debatten 

här idag och läser utskottets betänkande är att vi inför undantag för att 

svenska aktörer ska få komma in med sina rapporter och lägga dem till un-

derlag för beslut. Det görs alltså som undantag! Man kallar det till och med 

undantagsförfarande som medger att de här analysrapporterna kan ligga till 

grund för beslut förutsatt att vissa specifika krav är uppfyllda. Borde det inte 

vara en huvudregel att den här typen av rapporter av svenska aktörer ska 

kunna verka på Åland på det här området? Om man utgår ifrån det förhåll-

ningssättet så kan man faktiskt ställa sig frågan; är det klokt att ha en finsk 

lag som föredöme när vi vet att det finns så många svenska aktörer, både la-

boratorier och konsulter, som kommer att ge råd åt våra företagare på det här 

området? Är det faktiskt klokt att ha en finsk lag som utgångspunkt och före-

döme vid den här typen av lagstiftning? Ärligt talat ställer jag mig väldigt 

tveksam till det. Vi pratar väldigt mycket om hållbarhet, hållbar utveckling 

och regeringsprogrammet var fullt av de ambitionerna. Är det då den finska 

hälsoskyddslagen som är vårt föredöme för ett hållbart Åland 2051? Fundera 

på det, kära kollegor! 

Man skriver: ”Utskottet har erfarit att de flesta av Tillsyns- och tillstånds-

verkets för social- och hälsovården (Valvira) och Livsmedelsäkerhetsverkets 

(Evira) anvisningar översätts till svenska, dock med viss fördröjning.” Och 

nu är vi glada över att vi ska få ta del av de här anvisningarna som kommer 

från Valvira och Evira. Men vore det inte bättre, ur språklig synvinkeln, att vi 

kunde få ta del av de svenska anvisningarna? Hade vi haft den svenska lagen 

som föredöme och modell så hade man faktiskt kunna ta del av de svenska 

anvisningarna som direkt finns på svenska, vilket jag ändå vågar lova i det 

här sammanhanget, istället för att behöva vänta på anvisningarna med en 

viss fördröjning. 

Mot bakgrund av detta ställer jag mig faktiskt skeptisk till att vi i lagtinget 

ska godkänna den här lagstiftningen. Jag tycker att vi borde ha högre ambit-

ioner än så här på hälsoskyddsområdet. 

Tittar man på lagstiftningen väster och öster om oss så finns vissa fördelar 

med det upplägg som Sverige har valt. I Sverige har man en miljöbalk som 

samlar lagstiftningen på miljö- och hälsoskyddsområdet och gör det till en 

helhet. I Finland har man en betydligt mera upphackad lagstiftning som gör 

det svårare för medborgaren, för företag och för andra att få en inblick vad 

det faktiskt handlar om. Speciellt i det lagförslag som vi behandlar idag är det 

oerhört svårt för den enskilda att förstå lagstiftningen när det gäller vilka rät-

tigheter och vilka skyldigheter man har. När det gäller blankettlagarna måste 

man, som vanligt, läsa den åländska lagboken parallellt med den finska lag-

boken för att få ett någorlunda grepp om vad det handlar om. 
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När vi pratar om att skapa mindre byråkrati och enklare regler så är det 

väldigt tveksamt om vi ska gå in för den här typen av lagstiftning. Vi borde ha 

en högre ambitionsnivå. Man borde kunna ställa sig frågan också här på 

Åland, med de ungefär 30 paragrafer som det handlar om i den här hälso-

skyddslagen; kunde vi inte skriva en egen lagstiftning med grund i den 

svenska lagen? På det sättet skulle det underlätta både språkligt och tids-

mässigt för våra åländska aktörer inom det här området. Jag tycker definitivt 

att man borde det. 

Sammanfattningsvis, herr talman, så föreslår jag att lagtinget förkastar den 

här lagstiftningen och ger landskapsregeringen i uppdrag att återkomma med 

ett nytt lagförslag på det här området. 

Rent principiellt menar jag att vi från lagtingets sida borde anta ett stopp 

för blankettlagstiftning för att komma bort från det passiviserande tankesät-

tet. Vi funderar inte så mycket själva, det blir enklare och vi får färdiga anvis-

ningar från Finland. Vi slutar fundera på om det här faktiskt är det optimala 

för det åländska samhället. Det finns en väldigt stor risk när vi går in för 

blankettlagar att det går just på det sättet. 

Herr talman! Jag föreslår ett förkastande av den här lagstiftningen. Tack. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Talman! Ibland vet man inte om man ska skatta eller gråta. Vi behöver 

ju inte uppfinna hjulet på nytt varje gång. Att uppfinna hjulet på nytt 

kostar ofta. Var tänker ltl Jonsson skarva till inom förvaltningen, både i 

lagberedning och i tjänstemän, som ska bereda underlaget för lagarna 

om vi ska göra alla lagar själva? Är det inte bättre att öppna upp för 

provtagningar, där både Sverige och Finland är jämställda bara de kan 

visa certifikat på att de är godkända? 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Om ltl Sundblom hade lyssnat på mitt anförande så sade jag inte att vi 

ska uppfinna hjulet på nytt eller skapa helt egna lösningar. Jag menar 

att vi borde ta modell av den svenska lagstiftningen på det här området 

och kanske göra anpassningar till åländska förhållanden, precis som ut-

skottet föreslår. Ska vi verkligen ha den finska lagstiftningen där vi har 

språkproblem som är alldeles uppenbara? Ska vi ha den lagstiftningen 

som grund för framtida åländsk lagstiftning? Jag ställer mig väldigt 

skeptisk till det. I det här fallet vore det bättre att titta västerut och för-

söka skapa ett system som vi vet att fungerar på svenska och fungerar 

för de svenska aktörerna som vi så gärna vill att ska kunna verka också 

på Åland. Det hade väl ändå varit klokare i det här fallet. Utan att ägna 

för mycket tid och resurser åt det, men titta och ta modell västerifrån 

och anpassa det efter vår åländska lagstiftning. Vad är det som hindrar 

oss ifrån det, ltl Sundblom?  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, talman! Jag vill hävda att landskapsregeringen har gjort en väl av-

vägning i det här fallet när man har valt det här systemet. Vi tar en blan-

kettlag fast den kommer från Finland och vi öppnar upp för att använda 

även svenska bestämmelser och provtagningar osv. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Wille Valve, replik 

Tack, ltl Jonsson! Vi vill från landskapsregeringen framhålla att det är 

frågan om en radikal modernisering och även förbättring av rättssäker-

heten för aktörerna på detta område. Det är en uppdatering till verklig-

heten 2016. Det har länge efterfrågats att just rättssäkra anvisningar ska 

kunna användas i den åländska verkligheten med allt vad det innebär i 

form av beprövad kunskap och tydligare spelregler.  

Sedan har vi, precis såsom noterats tidigare i debatten, också fönstren 

i 2 § och 10 §. Jag ställer mig personligen skeptisk till att landskapsrege-

ringen skulle lägga resurser på att bedöma toaletters ändamålsenlighet i 

30 § eller bassängers hygien i 28a §. Vi har nog bättre grejer att ägna vår 

energi åt. Jag tänker på stora reformer som självstyrelselagsrevisionen 

och jordförvärv. Vår realitet är att vi måste prioritera vilka resurser vi 

använder för vad. Här har vi bedömt att vi har fått en riktigt rättssäker 

och bra helhet med relativt få resurser 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Tack, herr talman! Ja, det är inte lätt för oppositionen att hitta något att 

klaga på i den här lagstiftningen. Nu när landskapsregeringen tar det 

bästa ur två världar och ändå försöker göra det så rättssäkert som möj-

ligt så måste ltl Axel Jonsson tycka att vi har utgått ifrån helt fel lagstift-

ningsområde. I det här fallet tar man ju faktiskt det bästa från Sverige, 

och inte bara från Sverige, man kan också sikta ner mot övriga Europa. 

Man kan använda sig av konsulter och experter också från Tyskland, 

Holland eller från andra delar av EU och göra det möjligt för deras ex-

pertutlåtanden här, utan att finnas med på VTT-listan som ltl Holmberg 

Jansson redovisade för.  

Jag tycker att det här verkligen är lite billiga poäng från ltl Axel Jons-

son. 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Tack, herr talman! ”Det är svårt att hitta någonting att klaga på”. Jag är 

inte alls ute efter att klaga på lagstiftningen. Jag är ute efter ett resone-

mang och jag är ute efter en politik som ser till att vi skapar regelverk 

som fungerar bra på Åland utifrån våra åländska förutsättningar. När vi 

bedömer att vi inte ska lägga resurser på att ta fram en helt unik egen 

lagstiftning så måste vi i varje fall ställa oss frågan om vi ska ta inspirat-

ion från väster eller ska vi ta inspiration från öster? Nu har man valt att 

ta inspiration från öster, trots att man vet att det finns språkproblem på 

flera av de här områdena. Skulle vi kunna utveckla vårt tankesätt lite och 

titta lite bredare när vi går in för när typen av lagstiftningsåtgärder så 

kunde vi vinna mycket på det. I det här fallet blir det alldeles uppenbart 

just med tanke på att man försöker att få svenska aktörers, konsulters 

och laboratoriers papper att vara giltiga också på Åland. Då borde vi 
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också försöka skapa ett regelverk som de känner igen och som säkert 

funkar minst lika bra i Sverige som det gör i Finland. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Jag beklagar om jag var otydlig i mitt anförande. Jag sade 

att det kommer trots allt översättningar av hänvisningar och av hand-

böcker osv. med någon månads eftersläpning. Det är inte så som det är 

till exempel inom hälso- och sjukvården och socialvården att handböck-

er och anvisningar kan komma åratal efter att en lagstiftning har anta-

gits eller inte komma alls och landskapsregeringen måste själv gå in och 

översätta. Inom de här områdena, Evira och Valvira, så kommer det fak-

tiskt svenskt material och det välkomnar vår myndighet som också ska 

tillämpa det här. Annars hade man nog nogsamt talat om det för oss i 

hörandena.  

Jag tycker att det här, på ett mycket effektivt, administrativt sätt, är 

att göra det bästa för den åländska befolkningen och dess näringsliv. 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Det är klart att det alltid att bekvämt för ÅMHM att vända sig till och lita 

på den finska lagstiftningen och de finska anvisningar som kommer 

även om de översätts för sent. Det är klart att det är bekvämt för 

ÅMHM. Men jag är inte ute för att skapa ett system som bara är be-

kvämt för ÅMHM, utan att skapa ett system som faktiskt fungerar på 

svenska och som fungerar utifrån de förutsättningar vi har här, med 

svenska konsulter och svenska laboratorieutlåtanden osv. Ur deras per-

spektiv vore det betydligt enklare att ha den svenska lagstiftningen som 

grund. Men det här har man överhuvudtaget inte reflekterat kring eller 

resonerat kring. Man har av gammal vana att tagit en finsk blankettlag. 

Det måste vi väl ändå vara överens om? 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Bert Häggblom 

Tack, herr talman! Efter att ha hört socialministerns inlägg på ltl Axel Jons-

sons anförande så undrar jag varför vi ska utveckla vår självstyrelse överhu-

vudtaget. Den utvecklingen skulle vara att man köper in en kopieringsapparat 

och entledigar 30 lagtingsledamöter, för varför sitter vi här? Varför sitter ni 

här och ska lagstifta? Det enda som ni gör är att kopiera finsk lagstiftning! 

Den här diskussionen är inte ny i detta lagting. Den har pågått länge. Det 

finns de som vill kopiera, men då ska vi inte heller utveckla självstyrelsen för 

det är ingen idé att göra det. Då bryr vi oss inte om vår egen befolkning, vad 

vi behöver här och vilka rättigheter och skyldigheter den åländska befolk-

ningen ska ha. Då är det bättre att vänstern i Finland får lagstifta om vilken 

lagstiftning de högersinnade på Åland ska ha. Ni accepterar ju det! Obero-

ende av vilken regering som är i majoritet i Finland så godkänner ni i majori-

tetsblocket det som det står i lagen. De ändringar som sker i finsk lagstiftning 

kommer aldrig hit, de kommer aldrig till lagtinget. Ändringarna är automa-

tiskt gällande utan att vi vet någonting. 

Man kritiserar EU för att de kommer med regler, men där gör man en 

prövning åtminstone när det gäller direktiv och annat. Den enskilda kan all-
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tid åberopa EUs rättigheter, men en myndighet måste lagstifta först. Men ni i 

majoritetsblocket tycker att det här är à la bonne heure. Det är helt okej ef-

tersom socialministern har sagt det. Ledamöter från majoritetsblocket säger 

att detta är bra, ministern har gjort ett jättebra jobb. Det hade väl varit okej 

om ministern hade sagt; ”när vi har tid och möjlighet ska vi lagstifta om det 

här”. Men det sade ministern inte, utan ministern hävdade att vi ska lägga 

ner energin på självstyrelselagsutvecklingen, att vi ska få mera behörighet 

där. Men vad ska vi göra med den behörigheten eftersom vi lagstiftar som i 

Finland. Ni vill bara ha vissa ämbeten och sitta på dem, tycka att det är bra 

och inte göra någonting. Det är det som det handlar om. 

Ska vi ha självstyrelse här? Och så pratar man om gammal lagstiftning! Vet 

ni att strafflagen i Finland är från 1889! Ingen av er har sagt att den lagen är 

gammal. Man har moderniserat lagen vartefter. Vår hälsoskyddslagstiftning 

är från 1967, vad hindrar att man modernisera den? På den tiden hade vi inte 

så många på lagberedningen, var de mer effektiva då?  

Ni säger att den här lagstiftningen moderniseras, det blir bättre för det 

åländska samhället, det bli bättre för företagen och de får service billigare. 

Men ni har inte sagt ett enda exempel på vad detta innebär. Ni använder bara 

floskler. Säg ett enda exempel där det bli bättre och billigare!  

Ni kritiserar tjänstemän på ÅMHM, att de har varit dåliga och att de blir 

bättre när de får stöda sig på rikslagstiftning. Va? Det är någonting som inte 

funkar! Det är någonting som jag inte begriper. 

Förklara det här socialministern som är så bra på detta och som har kom-

mit med detta lagförslag! Hela regeringsblocket steg upp här och sade att 

detta var jättebra. Säg exempel på hur bra det är!  

Är blankettlagstiftning något som den nya regeringen kommer att komma 

med i fortsättningen, ska vi ha blankettlagstiftning konstant? Att det är ut-

veckling av självstyrelsen, det gör Åland för bra och det kanske är så för då 

kan vi minska på lagtinget och vi kan minska på landskapsregeringen. De 

människorna kan gå ut i samhället och bedriva näringsverksamhet istället, 

det kan jag omfatta, om det är det som socialministern vill göra i fortsätt-

ningen. 

Jag kommer att göra ett klämförslag i andra behandlingen; ”att landskaps-

regeringen får i uppdrag att inom valperioden inkomma med en framställ-

ning om en egen åländsk lag inom hälsoskyddslagstiftningen.”  

Det här betyder inte att man behöver uppfinna hjulet som ltl Torsten 

Sundblom sade. All vår lagstiftning bygger ofta på ett nordiskt samarbete, 

men alla länder har sin egen lagstiftning och det behöver vi också ha. Inte be-

höver vi uppfinna hjulet. Vi ska ta det bästa av alla världar, det är ju därför vi 

har självstyrelse och det är det som vi ska utnyttja. Men för den skull ska man 

inte ta finska handböcker och tycka att de är de bästa för det tar minst tre 

månader innan de översätts. Ska vi därför ha finska tjänstemän och diskvali-

ficera våra egna åländska ungdomar eftersom vi måste ha folk som ska kunna 

finska för att de ska kunna läsa handböckerna? Är det den utvecklingen som 

socialministern vill ha? Tänkt er noga för, eller köp in en kopieringsapparat! 

Välj själv! 

Minister Wille Valve 

Talman! Lagen är uppbyggd enligt den principen att vi nu hoppar på ett tåg 

som vi sedan kan hoppa av om vi inte gillar det. Därtill kan nämnas, vilket 
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också har gjorts i debatten, möjligheten för ÅMHM att fatta enskilda beslut 

om att anvisningar ska träda ikraft. Landskapsregeringen betraktar det här 

som en radikal modernisering. Hur vi än vänder och vrider på det så är den 

lag som vi idag har i lagboken från 1967 inte rättssäker och detta har flera 

gångar påtalats från Ålands näringsliv. 

Min personliga syn på självstyrelsen är att den är en organism som utveck-

lar sig över tid. Det finns ibland behörighetsområden som vi har ett jättestort 

behov av att få till Åland för att kunna göra det bästa möjliga av det. Sedan 

finns det andra områden där vi ser att det finns en uppenbar fördel med att 

kopplas ihop med alla anvisningar och den ökade rättssäkerhet som detta in-

nebär för de aktörerna som finns på Åland. 

Ltl Häggblom nämnde strafflagen från 1889, också den har vi behandlat i 

den här salen då den åländska ordningslagstiftningen i sin tillämpning ledde 

till att vissa bestämmelser från 1889 faktiskt var tillämpliga på Åland. Man 

fick bland annat betydligt högre straff för allmänt upplopp på Åland än vad 

man fick i övriga Finland. Det är nu åtgärdat. Det var också ett exempel på 

hur vi har moderniserat och gjort lagstiftningen så bra som möjligt. Tack för 

ordet. 

Ltl Bert Häggblom 

Tack, talman! Rättsäkerhet sade ministern, men inte ett enda exempel på 

rättssäkerhetsproblematiken. Var har det varit osäkerhet beträffande rättsä-

kerheten? Nämn ett eller några exempel! Hur har man moderniserat i förhål-

lande till nuvarande lagstiftning? Jag efterlyser det. Man använder floskler 

och floskler, men man säger inte var, när och hur. Vad är det som har blivit 

bättre? Eller vad är det som blir bättre? Tack. 

Talmannen 

Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. 

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i de-

ras helhet. Eventuella förslag om förkastande samt klämförslag väcks och föreläggs i 

andra behandlingen. 

Föreläggs förslaget till landskapslag om landskapslag om tillämpning på Åland av häl-

soskyddslagen för godkännande. Lagförslaget är godkänt. 

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 6 och 13 §§ landskapslagen om all-

männa vatten- och avloppsverk för godkännande. Lagförslaget är godkänt.  

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 3 § plan- och bygglagen för land-

skapet Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt.  

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 5 kap. 10 § och 11 kap. 1 § vattenla-

gen för landskapet Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt. 

 Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad. 

Remiss 

3 Ändring av landskapslagen om besiktning och registrering 

Ltl Runar Karlssons m.fl. lagmotion LM 2/2015-2016 

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.  

Diskussion.  
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Ltl Runar Karlsson 

Herr talman! I januari 2006 stod jag här i talarstolen och föreslog i egenskap 

av trafikminister en minskning av besiktningsintervallerna för fordon i privat 

bruk.  

Nu är det dags igen att ytterligare minska på besiktningsintervallerna för 

fordon och paketbilar i privat bruk. 

Nu gällande lag kräver att dessa fordon ska besiktas första gången under 

det fjärde året efter det år då fordonet för första gången togs i bruk, därefter 

vartannat år tills fordonet är 10 år och därefter varje år. Nuvarande lagstift-

ning säger också att veteranbilar ska besiktigas vartannat år. 

Nu föreslår vi att fordon och paketbilar i privat bruk måste besiktas första 

gången under det fjärde året, alltså lika som nu. Men därefter skulle kravet 

vara att fordonet bara måste besiktas vartannat år. 

Vi föreslår också att så kallade veteranbilar som är i privat bruk inte alls 

behöver besiktas. Kravet här är att dessa fordon är minst 30 år gamla och an-

vänds högst 30 dagar, körs högst 5 000 km per kalender år, är godkänd som 

veteranbil och har en veteranbilsförsäkring hos ett försäkringsbolag. Dessa 

förslag följer EU:s minimikrav för besiktningar. 

Herr talman! Anledningen till förslaget är att vi inte ska påföra fordonsä-

gare mera kostnader än vad som är nödvändigt. Kostnaderna är nog höga 

ändå. 

Vi vet att bilarna aldrig idag har varit säkrare än de är nu. Dessutom har 

den åländska bilparken färre kilometrar i förhållande till åldern än bilar på 

andra orter. Våra bilar är också förskonade för vintersaltningen av våra vägar 

vilket också är positivt för vår bilstandard. 

Herr talman! Förslaget betyder i praktiken, enligt mina preliminära beräk-

ningar, cirka 4 000 färre besiktningar på Åland av totalt cirka 37 000 besikt-

ningar. Då är det inte bara besiktning av bilar utan man gör också många 

andra förrättningar. Besiktning av bilar i privat bruk är en del av 37 000. 

Jämför man förrättningar med förrättningar så skulle det innebära en 

minskning med cirka 11 procent. 

Besparingen för de åländska bilägarna skulle vara i direkta besiktnings-

kostnader cirka 200 000 euro per år.  

Men inte nog med det, vi vet också att besiktningar kostar tid för bilägaren. 

För en skärgårdsbo tar det i princip hela dagen för en besiktning, en lands-

bygdsbo ett par tre timmar och för en stadsbo cirka 1 timme. Om vi beräknar 

en medeltid för en besiktning om cirka två timmar så blir besparingen 8 000 

timmar per år för bilägarna och samhället. Skulle vi värdesätta dessa 8 000 

timmar så skulle besparingen bli ytterligare cirka 300 000 euro. 

Herr talman! Totalt medför detta lagförslag en besparing på ungefär en 

halv miljon. Tack, herr talman. 

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, talman! Ltl Runar Karlsson nämnde att den paragraf som säger att 

bilar ska besiktas vartannat år, tidigare var det tio år, ska tas bort. Jag 

tycker om när man rationaliserar, jag tycker om när man effektiviserar 

och ännu bättre är det om man kan spara pengar. Men jag är inte beredd 

att rubba på trafiksäkerheten och på min egen säkerhet. Anser ltl Runar 

Karlsson att en bil som är 20 år är lika säker som en bil som är fyra år 

gammal? 
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Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Allting är förstås relativt. Allra helst skulle jag vilja att 

ålänningar kör med bilar som är en vecka gammal, en månad gammal 

eller ett år gammal, men någonstans går gränsen. All forskning pekar på 

att det inte är problem med bilarna i och med att utvecklingen har gått 

så mycket framåt och bilarna är så oerhört säkra. Om det mot förmodan 

skulle ske en olycka så finns det både krockkuddar och bilbälten. Det är 

inte där problemen är, problemet är föraren och där borde man i så fall 

sätta in resurserna. Bilarna är inte ett problem, det visar all statistik. 

Men det är klart att allting är relativt, man kanske borde besikta bi-

larna en gång i månaden istället. När man tittar på detta så blir det up-

penbart att det är absolut totalt onödigt att hålla på med besiktning så 

här ofta. Det är att ta för mycket pengar av de åländska bilisterna. 

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, talman! Ltl Runar Karlsson menar då att även om bilarna är 30-

40 år gamla och inte är klassade som veteranbilar så ska det räcka med 

att besikta vartannat år? Vi vet också att ålänningar har mycket äldre bi-

lar än vad många i våra närregioner har. Det har väl funnits en logik i att 

man har en övre gräns när det blir besiktning varje år. Anser inte ltl Ru-

nar Karlsson att det är ett problem? 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! År 2006 när jag stod här och begärde att lagtinget skulle 

godkänna färre besiktningar, då gjorde jag det tillsammans med social-

demokraterna och moderaterna. Då fanns det inte en stavelse till att det 

här var ett problem. Tvärtom, man såg att äntligen kom det ett förslag 

som skulle minska kostnader för bilisterna. Annars innebär nästan alla 

lagförslag att det blir mera kostnader och mer problem osv. 

När det gäller riktigt gamla bilar, veteranbilar, de ska inte besiktats 

vartannat år. Veteranbilar ska inte besiktat alls, för de körs så oerhört 

lite. De kanske tas ut några gånger per år, kanske på en utställning till 

Sverige eller Finland. Det är onödigt. EU har ett minimikrav och det föl-

jer det kravet. Man har konstaterat att det här rimligt. Det är klart att 

man kan lägga ribban jättehögt och det är vi vana med här i lagtinget. Vi 

gör det alltid mycket strängare, mycket värre än vad EU och andra krä-

ver. Det har alltid varit ett ok och ett problem förut. Nu är jag lite förvå-

nande över moderaterna. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, talman! Det som jag först kommer att tänka på, när jag ser den här 

motionen och hör anförandet, är att här vill ltl Karlsson lite tumma på 

trafiksäkerheten.  

Till exempel veteranbilar, så alla vet att det finns gummidetaljer och 

gummi föråldras. Att inte alls besikta en veteranbil så bäst som det är så 

är bromsslangen av. Jag tycker inte att man ska tumma på säkerheten. 

Någonting måste man göra. Det finns säkert andra vägar istället att gå, 
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kanske andra kontroller. Att helt slopa det känns inte riktigt säkert. Jag 

vill inte stå i vägen för den bil som är obesiktad. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Herr talman! Jag är lite förvånad över att ltl Sundblom, som skärgårds-

bo, går emot det. Har man en veteranbil på Kökar så tar det en hel dag 

att fara och besikta bilen. Man kanske kör 25 kilometer i året, eller 

kanske 125 kilometer. Tycker man verkligen att det är rimligt? Det tyck-

er inte jag. 

Återigen, det är inte där vi har problemet med trafiksäkerhet på 

Åland. Vi har andra problem där vi istället kan satsa de här pengarna 

och resurserna på. Vi kan göra det på ett annat sätt. Vi måste försöka se 

var problemet är. 

Det har sagts här att lagtinget alltid lägger på mera bördor än vad EU 

kräver. Här kommer det ett förslag enligt EU:s minimikrav och då borde 

vi väl alla vara med på det. Det har ingen praktisk betydelse som man 

kan mäta i trafiksäkerheten. Det är klart att alla borde köra nya bilar 

med tre dubbla krockkuddar och extra säkerhetsbälten, absolut. Men 

någonstans går gränsen. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, talman! Jag vill inte möta en bil som är obesiktad och där broms-

slangen brister på grund av att den inte har fått översyn. Vi vet att 

gummi blir förlegat. Jag har själv kört en bil där bromsslangen brast en 

gång i tiden och jag vet hur det gick. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Ltl Sundblom för skrämselpropaganda här i salen. Det har 

hänt ytterst, ytterst få olyckor på Åland på grund av brustna broms-

slangar. Det händer mycket flera olyckor med rattfyllerier och sådant. 

Det är där vi ska lägga resurserna, inte på några bromsslangar.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Mitt replikskifte rör också det som ltl Sundblom tog 

upp, nämligen veteranfordon. Ltl Karlsson föreslår att veteranfordon 

inte behöver besiktas. Jag tycker att man inte ska slopa det. Man kan 

diskutera besiktning vartannat år, det kunde kanske vara mera sällan. 

Tycker ltl Karlsson att vi ska ha bilar som är över 30 år gamla, som kan 

köra 30 dagar per år och 5 000 kilometer, och som ska vara helt obesik-

tade och röra sig i trafiken? Jag ser en uppenbar trafikfara. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Talman! Det är klart att man alltid kan diskutera detaljerna i det här 

förslaget. Jag har själv funderat på åldern, kanske det borde ha varit 50 

år istället? Jag valde 30 år i och med att det härrör sig till beskattningen 

och att man inte ska blanda ihop det. De personer som har veteranbil 

och har den veteranbilsbesiktad, de har en klenod. Man behandlar vete-

ranbilen varsamt, man kör hemskt lite och om man kör sakta. Det är 

oerhört större risk att en artonåring, som kör en tre år gammal bil och 
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just har fått körkort, ställer till med en olycka jämfört med en person 

som kör en veteranbil. Det är en antagligen minimal risk med en vete-

ranbil. Men det är klart att det är farligt att leva. 

Ltl Roger Eriksson, replik 

Talman! Jag håller med ltl Karlsson att det finns större riskmoment i 

trafiken, t.ex. artonåringar och rattfyllerier som han just nämnde. Prin-

cipiellt tycker jag inte att över 30 år gamla bilar ska få röra sig vår trafik 

högst 30 dagar och högst 5 000 kilometer. Det är ganska mycket trafik 

som gamla obesiktade bilar ska få köra enligt Karlssons förslag. Det 

tycker jag faktiskt att är illa för trafiksäkerheten. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Talman! Jag hävdar att de här bilarnas trafiksäkerhet är mycket mindre 

än de bilar man möter som har besiktats på vanligt sätt.  

Om utskottet tycker att det här är lite väl mycket så kan man i och för 

sig gå in för att de besiktas vart fjärde, vart femte år. Det är i alla fall ett 

steg i rätt riktning. Inte är omöjligt det heller. 

Om vi ska klara av ekonomin i landskapet så måste vi börja ta bort 

saker och ting som kostar samhället, ålänningarna, pengar. Här kan 

man visa att man kan spara en halv miljon, inklusive direkta och indi-

rekta kostnader. Låt oss börja diskutera det istället för att säga vackra 

ord och vackra glosor och säga att allting ska effektiviseras och moderni-

seras. Inte sparar de orden några pengar. Det är konkreta lagförslag som 

sparar pengar! 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Om jag minns rätt så har bilparken ökat ganska kraf-

tigt decennium för decennium. Antalet bilar som finns på marknaden 

har ökat, bilismen har ökat och framförallt så skedde det väl en väldigt 

kraftig ökning på 80-talet. Nu skriver vi 2016, 30 år tillbaka blir 1986, 

om jag inte har räknat helt fel. I min värld börjar den stora massan 

komma in i 30-årsåldern, vilket medför att det kanske inte är så få vete-

ranbilar utan det bli tillgängligt för fler än bara några entusiaster som 

har veteranbilar. Har ltl Runar Karlsson tänkt något på den aspekten? 

Det kan faktiskt bli flera som använder veteranbilar eftersom det blir en 

mycket större massa att tillgå. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Ja, jag har tänkt på den aspekten. Jag har också tänkt i de 

banorna som ltl Petri Carlsson tog upp nu. Jag har också lekt med tan-

ken att det kanske borde vara 50 år istället. Det är möjligt. Utskottet får 

titta på det. Det kan hända att det var lite väl ungt. Å andra sidan så vet 

jag att det är strikt att få en bil veteranbesiktad idag. Det är inte vilken 

Taunus eller Mercedes som helst, den ska absolut vara i original. För-

säkringsbolagen har också strikta krav innan de medger en veteranbils-

försäkring. Bilen kan inte användas som vilken bruksbil som helst. I 

praktiken kan man söndagsköra någon gång eller fara på någon utställ-
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ning. Men det är klart att visst kan man ha en fundering och diskussion 

om åldern. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Tack, herr talman! Trafiksäkerhetsaspekten blir mer betydande om 

massan ökar nu. Det är en viktig fråga som vi i utskottet får titta på, ef-

tersom jag själv sitter i utskottet ville jag höra diskussionen. 

Västerut har man slagit fast att årtal. Bilar som är äldre än 1950 har 

man i Sverige som en gräns. Är det någonting som ledamoten har funde-

rat på eller kan tänka sig när det gäller att slå fast ett visst årtal som bi-

len måste vara ifrån eller äldre? Ju längre tiden går nu desto större blir 

ju bilparken att tillgå som 30-årsgräns. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! I Sverige har man också en gräns som de kallar för histo-

riska bilar. De har det på ett litet annat sätt. Jag tror att de historiska bi-

larna i Sverige är skattebefriade. Sedan finns det också veteranbilar. 

Men som jag sade tidigare här, utskottet ska förstås titta på de här 

konkreta förslagen och kanske ändra på någon siffra. Det viktigaste är ju 

att vi försöker börja beta av och få ner kostnaderna för det åländska 

samhället på olika sätt. Det här är en liten del, så att man inte bara säger 

”nej, nej”. Nu verkar det här idag som om regeringen plötsligt skulle bli i 

opposition mot oppositionen. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Minister Mika Nordberg 

Herr talman! Jag börjar med att gratulera till en konstruktiv motion, trots att 

den kanske kräver vissa justeringar. Har jag förstått saken rätt så är det ltl 

Runar Karlssons första motion som första undertecknare. Med tanke på de 

övriga motioner som vi ska behandla så är det här en av de mera konstruk-

tiva. 

Herr talman! Den här motionen handlar i stort om trafiksäkerhetsfrågor. 

Jag vill komma med lite fakta. I mitt anförande tänker jag först beröra den 

första delen som handlar om trafik för personbilar och paketbilar när det gäl-

ler besiktningsintervaller och sedan den andra delen som har med veteranbi-

lar att göra. 

När det gäller statistik över hur många bilar vi har så finns det i registret 

cirka 21 600 bilar. Av dessa bilar underkänns årligen 3 300 stycken. 15,2 pro-

cent av de fordonen är inte kördugliga och får alltså underkänt. Det här kan 

säkert bero på många olika saker. Det är inte alla gånger kilometerna som gör 

att en bil har problem med t.ex. bromsar eller andra saker. Ofta kan det till 

och med vara så att ju mindre man använder en bil desto mera börjar brom-

sar kärva och avgassystem rostar etc. 

Idag har vi den möjligheten på Åland att avställa bilar om man inte använ-

der dem så ofta. En äldre bil som man till exempel använder under somma-

ren kan man avställa för 10 euro och ställa på den när man vill använda den. 

Ändrar man besiktningsintervallen att det ska gälla för två år, vartannat år, 

för alla bilar oberoende ålder så finns det risk att man har bilar som är 20-25 

år gamla, som kanske har använts under några månader per sommarhalvår 
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och de kan de facto ha stått och rostat på bromssystem eller övrig utrustning. 

Man måste väl titta på det här. Personligen ser jag att man kanske kan höja 

gränsen från idag 10 år när man börjar med besiktning varje år till kanske 15 

eller 20 år. Detta måste man titta på. 

EU-kommissionen har kommit med ett direktiv som gäller besiktning av 

fordon. I det direktivet anges att även motorcyklar behöver omfattas av be-

siktning. Det här är ett direktiv som vi ännu inte har implementerat på Åland. 

Det ska vara implementerat i maj 2017. I direktivet säger man att motor-

cyklar antingen ska besiktas eller att alternativa effektiva trafiksäkerhetsåt-

gärder bör vidtas. Det här är någonting helt nytt i så fall, vad detta skulle 

kunna vara. Man kanske kunde tänka sig att försäkringsbolagen har ett in-

tresse av att vara med och t.ex. granska motorcyklar. I samband med detta 

bör man väl titta på det.  

Jag tror ändå att man måste ta i beaktande att vi har en föråldrad bilpark. 

Cirka 14 000 av våra cirka 21 000 fordon är över tio år idag.  Det rör sig om 

ungefär 7 000 fordon som i så fall inte behöver besiktas varje år. 

Jag tror att utskottet, om de väljer att behandla den här motionen, har an-

ledning att återkomma, titta och fördjupa sig i de här siffrorna. Jag tror också 

att man behöver titta både österut och västerut vad gäller trafiksäkerhetsfrå-

gor eftersom vi på Åland ändå har begränsade resurser. 

Herr talman! Jag vill nämna några ord om veteranbilar. I det här förslaget 

har man sagt att veteranbilar inte ska omfattas av besiktningskrav. Det är helt 

riktigt att EU-direktivet möjliggör en intervall efter lämplig tid som det står, 

alternativt att man kan ta bort besiktningen helt och hållet. Man brukar ofta 

många gånger säga att det ska vara lika som i riket. Jag vet inte om jag är den 

som förespråkar det alla gångar. Riket har vart fjärde år besiktningsintervall 

när det gäller veteranbilar. Vill vi då vara annorlunda på Åland, vilket vi ofta 

har behov av att vara i olika syften, så kan man väl tänka sig kanske treårs- el-

ler femårsintervaller. Men att helt, som under diskussionen tidigare här har 

framkommit, ta bort besiktningskravet för veteranbilar tror jag inte är riktigt 

lyckligt.  

Vi har också antal kilometer, max 5 000 kilometer. Vid en besiktning idag 

så antecknar besiktningskontrollanten antalet kilometer och på det viset kan 

man också hålla en viss koll på hur mycket bilen är medkörd. Även fast det är 

en veteranbil kan den vara från 1986. Tiden går och det finns rätt så moderna 

veteranbilar. Dessa veteranbilar får man ju framföra fritt inom hela Europa, i 

Sverige och i Finland och på motorbanor i Tyskland. Att färdas utan att ha 

kontroll när det gäller bromsar och andra säkerhetsarrangemang tror jag inte 

är helt lyckat. Jag tror att utskottet, om de fördjupar sig i det här, får åter-

komma i saken. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag är medveten om att det finns bilar som är underkända 

av olika orsaker, för det mesta är det egentligen ganska små saker. 

Återigen, om föraren skulle besiktas varje år och göra tenter så tror 

jag att bra många flera skulle bli underkända. Det visar att det inte är bi-

larna som det är problem med. Man måste nog titta på andra saker då; 

förarna, attityder, alkohol och annat. Man måste sätta krafterna där de 

verkligen gör största nyttan. 
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Minister Mika Nordberg, replik 

Det är säkert så. Men trots allt så behöver förarna också kontinuerligt 

göra en hälsokontroll, av eget intresse om inte annat. På samma vis tror 

jag många förare också är glada över att ha den årliga kontrollen av sitt 

fordon. Är allt i skick, är allt i sin ordning? Intervaller för service är 

långa ibland, upp till 20 000 kilometer och det medför kanske att man 

inte varje år har sin bil regelbundet på service. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! När det gäller veteranbilar så är ministern är lite tveksam. 

Nu är jag lite osäker på hur det är i Tyskland, men i alla fall kan man 

konstatera att i Tyskland på autobahn får man köra veteranbilar utan att 

besikta, men på åländska byvägar måste man besikta.  Vi tror att vi har 

sådan våldsam trafik på lilla Åland, när vi egentligen inte har någon tra-

fik alls. Vi förstorar allt och till och med lägger till mycket mera än vad vi 

behöver. Man brukar prata om att Åland är någon sorts metropol och 

det är vi, men vi är inte speciellt stor metropol. Låt oss komma ner till 

den åländska modellen och nivån lite mera. 

Minister Mika Nordberg, replik. 

Tack för det. Jag tror att om man som ålänning ska åka med en veteran-

bil ner till autobahn i Tyskland så är det inte några problem att man har 

kontrollerat bilen i besiktningen vart femte år, vilket jag sade i mitt an-

förande. Säkerheten är viktig faktor när det gäller fordonens framfart på 

vägarna. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

 Ltl Axel Jonsson  

Tack, herr talman! Jag håller med om att det är en intressant och konstruktiv 

motion vi har att behandla. Jag ska kort beröra vår inställning.  

Ålands Framtid har flera gångar motionerat att man t.o.m. kunde gå så 

långt som att privatisera bilbesiktningen. Man kunde föra ut besiktningen på 

våra motorverkstäder på Åland. Detta är kanske något att ha bakom örat i 

debatten, men nu handlar den här motionen direkt om intervallen för besikt-

ning och om veteranbilar ska besiktas överhuvudtaget efter en viss tid.  

Ministern nämnde att ungefär 15 procent av personbilarna underkänns i 

besiktningen. År 2012 i Sverige underkändes 47 procent av personbilarna. 

Det är ganska intressant. Vad kan man dra för slutsats av det här? Ja, att 

ålänningarna sköter om sina bilar i ganska stor utsträckning. Tänker vi på det 

så vore det ganska självklart att vi också kunde tillåta ålänningarna att besik-

tat sina bilar med lite längre intervall. Den slutsatsen drar jag. 

Tittar man på veteranbilarna så ställer jag mig faktiskt frågan; finns det 

någon grupp bilägare som sköter sina bilar bättre än veteranbilsägarna? Jag 

är väldigt skeptisk till det. Är det någon som bryr sig om sina bilar och ser till 

att de är i skick så är det faktiskt veteranbilsägarna. Deras pärlor står i gara-

get och de far ut och luftar dem några månader per år. Ur den aspekten tyck-

er jag absolut att man kunde lätta på kraven även på det här området. Tänker 

man samtidigt på veteranbilsägaren som är ute och kör på sommarvägarna så 

tror jag att han i regel tar det väldigt försiktigt med sin bil när han är ute och 
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kör. Han är inte intresserad av att råka ut för några olyckor eller liknande. 

Jag känner mig definitivt trygg med det förslaget som ltl Karlsson och centern 

lägger här även när det gäller veteranbilarna.  

Mot den bakgrunden, herr talman, så stöder vi den här motionen. Jag 

tycker att det har förts en konstruktiv debatt här. Jag hoppas att man tar 

vissa anmärkningar som har gjorts till sig i utskottet och kommer till ett bra 

och konstruktivt förslag. I det stora hela är det en bra motion. 

Minister Mika Nordberg, replik 

Herr talman! Ltl Axel Jonsson nämnde att man kanske kunde föra över 

hela besiktningen på verkstäderna. Jag har en personlig erfarenhet av 

att ha varit flygplansägare då man precis är i den situationen. Man för 

sitt flygplan på service. På verkstaden säger de vilka delar som ska bytas 

och som kund står man där och kan absolut ingenting annat göra än att 

säga; tack så mycket! Sedan byter verkstaden delarna och man får betala 

precis vad det kostar. Det kanske inte finns så väldigt många auktorise-

rade verkstäder, men trots allt.  

Jag tror mera på att man skulle kunna öppna upp det som idag heter 

eftergranskning. Där skulle man kunna ge, som i Sverige, verkstäder 

möjligheter att släcka ner så kallade tvåor. Istället för att man ska åka 

tillbaka till motorfordonsbyrån och visa att man har bytt någon del, så 

skulle det räcka med ett intyg från en auktoriserad bilverkstad som kan 

släcka dem i det fallet. En viss uppluckring, ja, men ett litet varningens 

finger för att helt lämna över besiktningen. 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Som borgerlig politiker är det ändå tryggt att höra att ministern inte är 

helt främmande för den här typen av lösningar, även om han inte är be-

redda att gå så här långt. Jag litar faktiskt på våra motorverkstäder här 

på Åland. Om man skulle ställas inför ett sådant faktum att bilverksta-

den sade vilka delar man måste byta år efter år så skulle nog åtminstone 

jag fundera på att byta bilverkstad för min besiktning framöver. Jag tror 

att det där problemet kunde lösa sig själv genom att man faktiskt skulle 

ha en fri konkurrens på den här marknaden. Så resonerar vi i övrigt som 

borgerliga politiker när man är missnöjd med en service. Jag är inte sär-

skilt orolig för den delen, om man skulle vilja gå så långt.  

Men vad gäller motionen så tycker jag att det är ett bra förslag. Vi 

borde också kunna lita på våra bilägare i större utsträckning. Siffrorna 

visar ju de facto att vi har skäl att göra det. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Bert Häggblom 

Herr talman! Det här lagförslaget är bra. Varför kritiseras det? Ska bra förslag 

kritiseras bara för de kommer från oppositionen? Ledamöterna Annette 

Holmberg-Jansson, Torsten Sundblom, Roger Eriksson och Petri Carlsson 

ifrågasätter det här lagförslaget på olika sätt. Samma partier har tidigare haft 

en tilltro till den åländska befolkningen.  

Det spelar ingen roll om vi har besiktning eller inte. Den som äger en bil 

måste ha bilen i det skicket att den också ska kunna kontrolleras av polis-
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myndigheten eller besiktningsmyndigheten när som helst, fast den inte är be-

siktad. 

Det lilla landet i väster som heter i USA har ingen bilbesiktning. Hur fun-

kar det landet överhuvudtaget med dessa alla bilar? Bästa majoritetsblock, 

fundera lite på det! Varför ska ni sätta hinder och inte lita på folk? Det fattar 

jag inte. Tro på den egna befolkningen, de sätter faktiskt sin egen och andras 

säkerhet i första hand. Man behöver inte skatta från majoritetsblocket. Litar 

ni så lite på de åländska medborgarna?  

Ministern pratade om privatisering av besiktningen. I skärgården måste 

man föra in brandbilar för besiktning. De körs inte så ofta och skulle aldrig 

behöva besiktas. Den gången brann det i skärgården. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Ledamoten påstod att jag har kritiserat det här för-

slaget och det kan jag inte påstå att jag har gjort. Vad har jag sagt när jag 

har kritiserat motionsställaren? Jag ställde frågor och ville höra hur 

motionsställaren har resonerat och om man har tänkt på alla aspekter. 

Det finns flera aspekter att tänka på inför vår behandling i utskottet. Jag 

har inte kritiserat, jag har ställt frågor och jag ville ha ett utökat resone-

mang.  

Ltl Bert Häggblom, replik 

Det är den uppfattning som jag hörde om ltl Carlssons inlägg. Jag upp-

fattade det så. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Stephan Toivonen 

Tack, herr talman! Efter föregående talare finns inte så mycket att säga men 

jag vill ändå säga några ord. 

Som alla känner till är det här en är mina hjärtefrågor. Jag har faktiskt 

skrivit en insändare om att besikta bilan vartannat år, kanske samtidigt som 

ltl Karlsson talade om det i sitt sammanhang. 

Tidigare för någon vecka sedan talade jag här om att vi borde skriva mera 

lagmotioner för det blir billigare och dessutom är det här en lagmotion som 

sparar pengar, ungefär 500 000 euro. 

Orsaken till att jag i tiden skrev en insändare om besiktningen var att man 

skulle bygga ut besiktningslokalerna. Jag visste att man i Frankrike besiktar 

samtliga bilar vartannat år. Om man besiktar bilarna lite mera sällan så 

kanske man inte skulle behöva bygga ut besiktningslokalerna. Det var ur den 

synvinkeln jag tog upp saken. 

I Frankrike har man privata besiktningar. Man behöver inte fara in till stan 

för att besikta sin bil, de finns på flera ställen och de har också kvällsöppet. 

Detta är en sak som man kunde fundera på här, om ministern vill utöka ser-

vicen. Har man öppet under längre tid så kanske man också kan spara på ka-

pitalkostnaderna. Det var de synpunkterna. Man ska helt enkelt börja spara, 

inte bara för privatpersoner utan också för samhället. En annan sak är vete-

ranbilarna, men i Frankrike är bilbesiktningen vartannat år. 

Vi understöder motionen principiellt. Tack. 
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Ltl Runar Karlsson 

Fru talman! Det känns bra. Jag tycker att det finns ett stöd i alla fall till den 

här lagstiftningen. Det kan säkert behövas någon förändring också, det är 

möjligt. Vi hoppas verkligen att utskottet jobbar med den här motionen på ett 

sådant sätt att vi får lite lägre kostnader för det åländska samhället. 

Motionen syftar inte på något vis i världen till att kritisera motorfordons-

byrån. De gör ett bra jobb och är effektiva.  

Sedan har det kommit fram här att man borde privatisera. Den debatten 

tänker jag inte ge mig in i, inte i det här skedet i alla fall. 

Jag kan i alla fall konstatera att intäkterna på motorfordon var drygt 1,3 

miljoner och utgifterna drygt 900 000 i bokslutet 2014, det var ett överskott 

på 384 000 euro. Det ingår visserligen lite avskrivningar. Jag ser att för år 

2016 har man kalkylerat med 80 000 euro i överskott vilket skulle motsvara 

ungefär de fasta kostnaderna eller avskrivningarna. Man kan konstatera att 

den här verksamheten går bra ekonomiskt, kanske nästan lite för bra. Man 

kan inte ta ut mera kostnader av bilisterna än vad de förorsakar på byrån. 

Man behöver väl titta på det.  

Å andra sidan, tar man det här lagförslaget nu så betyder det lägre inkoms-

ter, och antagligen behöver man lika mycket personal som kan avyttras efter 

naturlig avgång. Vi vet att det förekommer en pensionsvåg där just nu. Man 

kan välja att inte återanställa alla som går i pension, kanske man kan lämna 

bort en och ändå kan man med oförändrade avgifter visa ett rejält överskott 

som antagligen är något för högt mot vad det egentligen får vara. Man ska 

inte få ta högre avgifter än vad verksamheten förorsakar. Det ska inte vara 

möjligt, sedan är det inte alltid så lätt att räkna från år till år. Man kan i alla 

fall konstatera att det här är en verksamhet som verkligen inte i sig lider av 

ekonomiska problem. Här finns det faktiskt lite att ta av. Just därför är det 

också en av orsakerna till stöd av det här lagförslaget. Tack. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag som lekman kan ju förstås inte säga här och nu vad en 

ändrad frekvens vid besiktningen skulle innebära för fordonsparken i 

framtiden. Det har förts ett resonemang och det har funnits vissa farhå-

gor om detta. 

Sett ur den ekonomiska aspekten så tycker jag att det är väl om ut-

skottet fördjupar sig i den här frågan. Här finns ändå en potential att 

spara pengar i sista ändan. Jag tänker varje dag på de sakerna väldigt 

mycket. Jag finner det väl om utskottet gör ordentliga bedömningar uti-

från det initiativ som har lagts. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Tack ministern för ett sympatiskt inlägg. Oberoende om vi sitter i rege-

ring eller opposition så måste vi hjälpas åt att se till att vi på sista raden 

här om ett antal år i alla fall har någorlunda låga röda siffror. Det är nog 

allas vårt ansvar. Naturligtvis vilar det största ansvaret på regeringen 

som sig bör. Vi hjälper gärna till från oppositionen och försöker förmå 

budgeten att gå runt här om några år. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. 



  

  275 

Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är 

omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. 

Remiss 

4 Dånöbron 

Vtm Veronica Thörnroos m.fl. åtgärdsmotion MOT 1/2015-2016 

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.  

Diskussion. 

Vtm Veronica Thörnroos 

Tack, talman! Under min tid som infrastrukturminister inleddes ett ganska 

omfattande arbete med att kartlägga statusen på brobeståndet inom land-

skapet Åland. I dagsläget har vi 53 broar med en diameter över två meter som 

landskapet är ansvariga för.  

Det kom då till min kännedom att Dånåbron av någon anledning inte stod 

som landskapets bro, utan Geta kommun skulle vara ägare av bron. Man 

framförde då att orsaken till att Dånåbron är Geta kommuns bro är att den 

ligger på en kommunal vägsträcka med kommunalväg på båda sidor. Jag har 

sedan dess försökt nysta lite i den historien men det är ett antal år sedan. Av 

de fullmäktigeledamöter som då satt i Geta finns inte så många kvar. De jag 

har talat med och de som tror sig känna historien så menar nog att intention 

alltid har varit att detta skulle vara landskapets bro. 

I vår åtgärdsmotion lyfter vi fram att det är anmärkningsvärt att Geta 

kommun, med sina 500 invånare, skulle stå ansvarig för underhållet av 

Dånöbron.  

Vad det skulle kunna innebära i rena pengarna, nu när man står inför en 

renovering, är storleksklassen 1,5-2 miljoner. Vi vet idag att Geta har 500 in-

nevånare och en skatteprocent 17,5. Vi vet att ett skatteöre som är 1 procent 

ger 50 000 i intäkter. Det är helt orimligt och orealistiskt att en liten kom-

mun skulle klara av en sådan ekonomisk belastning. 

Sedan kan man också ställa sig frågan om det är rimligt och rättvist. Varför 

ska just getaborna, med sin kommunalskatt, betala för en bro när alla andra 

broar av motsvarande karaktär bekostas av landskapet?  

Med anledning av det ovanstående föreslår vi motionärer att lagtinget 

uppmanar landskapsregeringen att påta sig det tekniska och ekonomiska an-

svaret för Dånöbron. Tack. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Det här är en intressant frågeställning som egentligen 

innehåller ett större problematikområde. Det är inte bara frågan om hur 

vi ska ta hand om våra broar, utan det här är också en kostnadsdrivande 

motion som man måste ta hänsyn till. Jag upplever att problemet 

kanske inte handlar om frågan om vi ska renovera eller inte renovera 

bron utan vem som ska betala för den. Vtm Thörnroos lyfte upp att man 

med 500 invånare inte kan betala. Har vi alltså för små kommuner som 

inte klarar av de åtaganden som är på dem? Borde vi framöver, med 

större kommunhelheter, egentligen överföra en del av vägkostnaderna 

på kommunerna som faktiskt har beskattningsrätten? 
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Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Jag väljer nu i min replik att bara kommentera det som är kopplat direkt 

till mitt anförande. Ltl Sara Kemetter påstod en del som jag väljer att av-

stå ifrån här och nu. 

Jag tycker att landskapsregeringen har ett ansvar för hela Åland all-

tid, precis som finska staten har ett ansvar för landet Finland. Därför 

tycker jag att det är anmärkningsvärt och regionalpolitiskt galet att en li-

ten kommun ska bekosta bron för att historieskrivningen har varit oklar 

kring vem som äger bron. Jag tror inte heller att det skulle ha hjälpt fast 

det hade varit en större kommun. Det är själva grundprincipen som är 

fel. Landskapet har ansvar för alla andra broar i landskapet och då ska 

de också ha ansvar för Dånåbron punkt! 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Är det inte så att vtm Veronica Thörnroos under valet 

har gått och lovat lite för mycket åt Geta kommun? Det ger ju landskapet 

en ganska lång vägsträcka som blir landskapsväg som vi måste ta hand 

om. Vi har ju i andra beslut, t.ex. gentemot Sund och andra kommuner 

inte riktigt velat gå in och bekosta sådana kostnader. Var är rättvisea-

spekten här och just nu? Vi i regeringen ska inte stöda sådana här kost-

nadsdrivande motioner eftersom vi har ett stort sparkrav på oss. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Jag vill vara väldigt tydlig med att jag varken före, under eller 

efter valet har lovat någonting åt någon. Jag driver inte min politik på 

det viset. Jag försöker lyfta fram här att vi ska ta ett solidariskt ansvar 

och det borde tilltala socialdemokraten Sara Kemetter. Ett ansvar för en 

bro som i rimlighetens namn borde höra till landskapet. Varför bron se-

dan historiskt inte har blivit skriven på Geta kommun tror jag att ingen 

längre vet. Det är en inbyggd orättvisa i det. Det är ungefär som att en 

kommun skulle bekosta någonting som alla andra kommuner får betalt 

från landskapet. Det är för mig helt främmande. Vi har i Ålands lagting 

ett ansvar för det samlade Åland. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! I huvudanförandet sade vtm Thörnroos att kostnaden för en 

ny bro kan ligga mellan 1,5-2 miljoner euro, enligt de bedömningar som 

har gjorts nu. Det är säkert riktigt så. Frågan gäller finansieringen av en 

sådan bro om inte Geta kommun kan stå för finansieringen av renove-

ringen och då skulle det falla på landskapet. Det här är ju jättebra, för 

vicetalmannen var ju infrastrukturminister fram till lite före årsskiftet 

och lade den budget som vi lever efter idag. Då är det väl bara titta efter i 

budgetboken var finansieringen för Dånöbron ligger. Hittar vi det i bud-

getboken så ska vi givetvis verkställa. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Vad gäller finansieringen av renoveringen av Dånöbron så är det min 

uppfattning, och min intention har hela tiden varit, att beroende av 

brons status, som jag inte känner till i dagsläget, så bör den fasas in i det 
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allmänna broprogrammet. Det kan i så fall betyda att en annan bro nå-

gon annanstans, som är i bättre skick, helt enkelt får vänta. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det blev ju klart att vi inte hittar budgetposten där land-

skapet ska finansiera bron i den budgetbok som vicetalman har levererat 

till lagtinget där centern även hade finansministerposten. Sanningen är 

den att Dånöbron nämns i det avsnitt där man räknar upp kommunala 

kommande investeringar. Det budgetförslag som vi lever efter nu, leve-

rerat av infrastrukturministern, åländsk center, finansminister, åländsk 

center, där står det nämnt att Dånöbron är en kommunal angelägenhet. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Orsaken till att Dånöbron inte finns inskriven i budgeten 

för 2016 beror på att statusen inte är fastställd för den bron och inte för 

många andra broar i landskapet Åland heller. När brostatusen är fast-

ställd, vilket jag har förstått av minister Nordbergs tidigare resonemang, 

så bör bron fasas in i underhållsprogrammet som alla andra broar. Det 

är möjligt att ingenting behöver ske före 2018 eller 2020, men det kan 

inte jag ta ställning till här och nu. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, fru talman! Jag körde över Dånöbron så sent som för två dagar se-

dan eftersom jag har familjehem där och jag hämtade lite saker.    

Jag vill säga det som i stort sett ha sagts av de andra tidigare, men nu 

tänker jag fråga en sak. Det här är en bro, men vi har många broar som 

före detta infrastrukturministern vet. De flesta broar är byggda för 40-

50 år sedan och då tänkte man inte så mycket på livslängd, utan man 

byggde rätt så billigt som man gör i offentlig sektor. Man tar det billig-

aste erbjudande.  

Vet före detta infrastrukturminister någonting överhuvudtaget om 

resterna av broarna? I vilket skick är de? När börjar man se att hela in-

frastrukturskulden kommer emot oss? 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Nej, jag har svårt att här och nu redogöra för brostatusen enligt bertpro-

grammet som finns på infrastrukturavdelningen. Den frågan bör i dags-

läget riktas till ansvarig minister.  

Det som jag försöker diskutera är principen, själva grundprincipen. 

Även Dånöbron borde ingå i det antal broar som landskapet ansvarar 

för. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, fru talman! Finns det möjlighet att överta bron utan att överta 

vägen? För det är ett av problemen. Vi från landskapsregeringen har 

sagt att vi inte ska överta flera kommunala vägar. Vi ska istället försöka 

fasa ut hela den biten. 
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Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Lagstiftningen ligger helt i våra egna händer. Det är klart 

att vi har möjlighet att överta bron om det är detta som landskapsrege-

ringen sedan önskar göra. Det finns ju bara möjligheter för oss eftersom 

vi har hela verktygslådan hos oss. Det förutsätter då att Ålands lagting 

också upplever att det finns en orättvisa i handläggningen och ägar-

strukturen av Dånöbron som det ser ut idag. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, fru talman! Tack, vtm Thörnroos, det här är väl ännu ett bevis på 

hur ekonomiskt utsatta små kommuner är. Är lösningen sedan att lägga 

kostnaderna på landskapet när de små kommunerna inte längre har råd 

att finansiera sin egen verksamhet? Hur hållbart är det i längden?  

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Med den information jag har så vet jag att getaborna och Geta 

kommun nog alltid har räknat med att bron är landskapets och således 

inte haft medel i sina budgetdiskussioner.  

Alla broar som finns i landskapet, ett femtiotal, är placerade runt om 

på hela Åland och det är ingen kommun som räknar med hur mycket el-

ler hur litet underhåll en sådan bro kunde kosta. Jag ser det här som ett 

snedsteg på vägen helt enkelt som ganska enkelt borde kunna klaras ut 

genom att landskapet ur ett rättviseperspektiv i första hand åtar sig an-

svaret för bron. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, herr talman! Vtm Thörnroos sade att Geta kommun alltid har an-

sett att bron har varit under landskapets ansvar. Vad menas med ”all-

tid”? Har det varit på det viset så är det märkligt att det först nu börjar 

diskuteras att bron ligger på landskapet. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Enligt min information så finns det ingen skriftlig dokumentat-

ion kring bron, som byggdes av landskapet, att den under byggnations-

tiden skulle ha överförts till Geta kommun av landskapets ingenjörer. 

Jag känner inte till att det finns någon dokumentation kring det. Man 

har åtminstone inte kunnat hitta det tidigare. Det betyder därmed att 

om inte bron har övergått till Geta kommun så är det ju landskapets bro. 

Att man inte fäst så stor uppmärksamhet vid bron tidigare beror ju på 

att den har varit där i funktionsdugligt skick så man har inte oroat sig 

speciellt mycket för den. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Minister Mika Nordberg 

Herr talman! Angående motionen om Dånöbron så kan jag inte riktigt säga 

samma som när jag kommenterade den förra motionen. Jag anser att den här 

motionen andas populism i väldigt hög grad.  
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Det är cirka fyra månader sedan tidigare infrastrukturminister Veronica 

Thörnroos lämnade posten. Som tidigare i replikskiftena här har sagts så var 

hon ansvarig för den budget som då lämnades in. 

Den ansökan som kommunen de facto har lämnat till landskapsregeringen 

är inlämnad långt innan. Det fanns alltså full möjlighet att ta med både skriv-

ningar och anslag i den budget som vi idag lever efter. Men så är inte fallet. 

Herr talman! Det konkreta innehållet i den här motionen är heller korrekt. 

Mitt i texten står: ”Landskapsregeringen har således ansvar för underhåll 

och renovering av ett femtiotal broar på hela Åland med ett undantag, 

Dånöbron i Geta.” Det är inte korrekt, herr talman. Det är nämligen så att det 

finns ytterligare en bro på Simskäla som är en kommunal bro och den har 

landskapet inte heller väghållning för. Det är nämligen väghållaren som också 

ansvarar för broar, tunnlar, och vägräcken och allt som har med den väg-

sträckningen att göra.  

Vi har flera broar. I fredags var jag till Eckerö och besökte kanalbron, eller 

den bro som finns direkt efter Kärringsundsbyn. Där finns ett sprängt dike, 

en farled, och över den finns en bro. Åker man ytterligare åtta kilometer på 

den vägen så kommer man till nästa bro, en likadan. 

Vi har en till bro, söder om Mariehamn mellan Granö och Slättholm, som 

är bara ett par år gammal. Att säga att det bara finns en enda bro, Dånåbron 

som skulle vara undantag, det är inte korrekt herr talman. 

När vi kommer till principer så har jag som infrastrukturminister precis 

börjat fråga efter dem på min avdelning. Hur är det med de här principerna? 

Hur kommer det sig att vissa broar är kommuners och vissa broar är land-

skapets? Nu håller vi på i Brändö och gör Fiskekroken och det är ingen hu-

vudled enligt mig. Det är en avstickare inom en kommun så det borde egent-

ligen vara en kommunal angelägenhet. 

Att efterfråga principer är precis det som jag har gjort när jag är ny på job-

bet. Man måste fråga sig vilket parti som har suttit på infrastrukturminister-

posten det sista decenniet. Jag tycker att man kan hålla an lite när man 

kommer med sådana här påståenden.  

Om inte media, i samband med skrivningar om detta, uppfattat det som att 

landskapsregeringen inte håller sitt löfte så skulle jag kanske inte heller ha 

brytt mig så farligt mycket om den här motionen. Men när man säger att 

landskapsregeringen har lovat och den nuvarande ministern bryter mot det 

så är det ytterst beklagligt. Så är inte fallet. Jag stannar här, herr talman. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Tack för värdefull information. Det var jättebra att vi 

fick tilläggsinformation av ministern. 

Jag vill tillägga, när det gäller principen, att alla kommuner ska be-

handlas lika. Man kan också fundera på varför stadens busstrafik aldrig 

har fått några pengar från landskapet medan annan busstrafik har fått 

pengar. Jag är också lite ifrågasättande till det här, precis som mi-

nistern. Jag undrar om det skulle ha funnits samma drivkraft om det 

gällde en större kommun t.ex. staden som inte får pengar. Jag tror det 

här handlar om kommunens storlek. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Talman! En av centerpolitikernas grunddeviser är att hela Åland ska 

leva. Vi är också beredda att ta ansvar för hela Åland. 

Vad gäller Simskälabron så beklagar jag i så fall att min åtgärdsmot-

ion var utformad på det sättet. Vi ska också komma ihåg att 

Simskälabron grundrenoverades för x antal år sedan och det var land-

skapet som stod för samtliga kostnader.  

Det är också korrekt att jag har gett Geta kommun ett muntligt löfte, 

det står jag för. I min värld är det självklart, ur ett rättviseperspektiv, att 

det är landskapet som ansvarar för alla broar just därför att kompeten-

sen finns på landskapet.  

Minister Mika Nordberg, replik 

Det är ju det som är problematiken när det gäller de här olika broarna. I 

det skedet när en bro byggs så tycker man att det inte är någon fara, men 

det finns alltid något som heter efterservice och det finns alltid något 

som hette längre fram i tiden. Därför är det väldigt viktigt med de här 

principerna som efterfrågades tidigare. Vilka är principerna? Man borde 

ha principer i de här frågorna. När det gäller t.ex. de här två broarna i 

Eckerö så har jag förstått att den första bron bekostades någon gång i ti-

den av landskapsregeringen, men den ligger på ett samfällt markområde 

och landskapets vägområde tar slut innan. Det betyder att det inte finns 

någon idag som egentligen vill kännas vid bron; inte väglaget, inte 

kommunen och inte landskapet. När broar byggs då vill alla ha dem, 

men när tiden har gått så vill ingen ha dem. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! När det gäller bron som byggdes mellan Granö och Slätt-

holm så är det viktigt att påpeka att det var ett privat initiativ och det är 

privatpersoner som äger den. 

Vad gäller broarna på Åland så är det min bestämda uppfattning, och 

det inkluderar även Simskälabron och andra broar, att landskapet ska 

ha det övergripande ansvaret för dem. Den speciella kompetens som 

krävs i de här fallen finns på landskapet. Jag tycker faktiskt också att det 

är viktigt att vi möjliggör en infrastruktur på hela Åland. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Brage Eklund 

Tack, herr talman! Ålands Framtid är en av undertecknarna av den här mot-

ionen. Jag har lyssnat på debatten som har förekommit. Man har tillkännag-

ett att landskapet inte vill ha att göra med underhållet av den här bron i fram-

tiden. 

Jag ställer mig till dem som har debatterat här tidigare, att landskapet 

borde ha ett ansvar för att finansiera bron i framtiden. Man borde hitta på en 

finansieringsform som alla kan ta del av. Kanske kommun också kan bidra till 

en viss del.  

Tidigare hade vi ett system i landskapsbudgeten där landskapet gick in och 

bidrog till nybyggnader av kommunala vägar, vilket senare togs bort. Land-
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skapsandelsreformen medförde att kommunerna skulle bygga upp ett grund-

kapital för att klara av investeringar, infrastruktur och offentliga byggnader.  

Idag finns inte detta längre när det gäller vägsidan. Då kommer frågan till 

sin kärnpunkt; vad gör vi i framtiden? Ska vi klippa av förbindelserna med 

Dånö den dagen då underhållet blir så dåligt att man sätter trafikstopp där? 

Till dess, om det inte är akut nu, borde man hitta på någon sorts finansie-

ringsform i framtiden, kanske tillsammans, och inte enbart belasta en part i 

den här frågan.  

Som ministern sade här så har vi broar i Eckerö också. Den sista bron som 

han nämnde, som är längst bort ute på öjarna där, är helt väglagets bro. Väg-

laget har bekostat den överbyggnaden enligt andelar och nyttjande som man 

har i vägen. Den första bron över själva kanalen i Kärringsund så var det, som 

ministern nämnde, landskapet som en gång i tiden byggde den till ett privat 

område, ett väglag. Den diskussionen kommer säkert upp någon gång i fram-

tiden också mellan Eckerö kommun och landskapet när det blir dags att fi-

nansiera den. Då borde man tills dess hitta en formel för att lösa de här pro-

blemen. Att strida mot varandra om vems ansvar det är kanske inte leder till 

något bra beslut och man får heller inte någon lösning. Men man borde hitta 

på en lösning i varje fall. 

Jag stöder motionen som sådan. Kanske motionen kan förorsaka en dis-

kussion i utskottet så att man tittar på de här modellerna. Finns det andra 

möjligheter att finansiera det här? Vi vet alla att kassan både landskapet och i 

kommunerna inte är så överlopps stora så att man bara kan kasta omkring sig 

pengar hur som helst.  

Det finns ett antal broar till som i framtiden har behov och de kommer 

också att ställa frågan om landskapet ska finansiera hela broutbyggnader vid 

sådana här mindre broar. Detta borde man kika på. 

När det gäller landskapets ansvar i framtiden mot sina bygdevägar som 

man vill överföra på kommunerna, så har vi haft en sådan dialog, åtminstone 

en skrivelse från landskapets vägavdelning idag. Landskapet vill helst över-

föra bygdevägar som är i dåligt skick, som landskapet inte vill behålla, mot att 

ta över en färdig nybyggd, nylagd asfalterad väg, som ner till t.ex. Skeppsvik 

som landskapet istället är beredd att ta över. Om man diskuterar dem mot 

varandra så undrar jag; varför skulle kommunen ta över ansvaret för bygde-

vägar som är i dåligt skick, som inte landskapet har skött, och ska bekosta ny-

renoveringar och istället ska landskapet få en väg ner till Skeppsvik som är 

färdigt utbyggd och nyasfalterad? Det finns ju rättviseförhållanden som 

kanske inte alla gånger är riktigt bra. Detta borde man kanske titta på i fram-

tiden.  

Det här var mitt inlägg i debatten. Tack för mig. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, herr talman! Ltl Brage Eklund för ett intressant resonemang kring 

att hitta en bra lösning, att vi måste ha principer när vi tar dessa beslut 

och att vi tillsammans ska skapa lösningar. För socialdemokraterna blir 

det en tolkning. Det här är ändå principiellt. Vem ska bekosta det? Hur 

ska det se ut framöver? Problemet varför Geta, med sina 500 invånare, 

inte har råd beror ju på kommunstorleken. Få man större enheter till-

sammans och större skattekraft så kanske en del av infrastrukturen mer 
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och mer ska vara på den kommunala nivån fram om landskapets nivå. 

Hur ser Ålands Framtid på det?  

Ltl Brage Eklund, replik 

Nu har det blivit en debatt om kommunerna. Jag tänkte inte gå in på 

den. Ltl Kemetter påstod att det skulle bli bättre om kommunerna blir 

större men jag tror att problematiken fortfarande finns kvar. Det hand-

lar fortfarande om en prioritering var man sätter pengarna. När det blir 

en stor kommun och man står inför investeringar, med just detta som vi 

pratade om nu, så kommer det inte i första hand. Det spelar ingen roll 

sedan, för de kommer att ha samma bekymmer med att ha tillräckligt 

med pengar i budgeten för att upprätthålla underhållet som ägare, pre-

cis som landskapet har idag. Inte har man full pott i kassan så att man 

kan tillgodose alla landskapsvägar idag.  

Sammanslagning av kommuner, den debatten tar vi en annan gång. 

Det kan jag motivera då så det går jag inte in på här. Men jag tror inte 

att det är lösningen på problemet för att lösa vägfrågorna. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, herr talman! När det gäller infrastruktur och principer, hur ser 

Ålands Framtid på det? Vad har ni för principer på hur man ska priori-

tera? Vilken infrastruktur borde vara på kommunernas respektive land-

skapets nivå? Anser ni, som centern, att alla broar ska renoveras av 

landskapet eller har Ålands Framtid en annan vision? Vad är den vision-

en då? 

Ltl Brage Eklund, replik 

Vi har överhuvudtaget inte tagit ställning till sådana här brofrågor och 

principer. Det här är väl det första ärendet som kommer upp där kom-

munernas och landskapets åsikter skiljer sig, vem som ska finansiera. 

Sådana principer har vi inte diskuterat i vårt parti. 

Som jag sade här i mitt inlägg, man borde hitta på lösningar så att 

man inte en vacker dag står med Dånöbron obrukbar pga. att landskapet 

och kommunerna har stridit om finansieringsformerna. Man borde hitta 

på lösningar. Det kan inte vara olösligt i varje fall. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Mika Nordberg, replik 

Tack, herr talman! Ja, jag tror att det är bra om vi kan vara överens om 

att man behöver ta fram principer. Ltl Eklund tog upp att tidigare har 

man fått landskapsbidrag för olika kommunala vägbyggen. Så är även 

fallet med bro nummer två i Eckerö. Om jag har fått rätt uppgifter så när 

den bron byggdes så fick man 80-90 procent i landskapsbidrag. På det 

viset har landskapet även där varit med och tagit sitt ansvar för att för-

verkliga bron.  

Det här blir ett problem i längden. Vi talade tidigare om bron mellan 

Granö och Slättholm. Lemlands kommun har varit med och gett bidrag 

till att förverkliga den bron. Blir det tät bebyggelse där kanske den bron 

någon gång i framtiden tas över av kommunen. Vilket är då landskaps-

regeringens ansvar när det gäller den bron om 10-30 år?  
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Ltl Brage Eklund, replik 

När det gäller andra bron i Eckerö så fick den en gång i tiden ett bidrag 

enligt skogsbilsvägsinvestering. Jag kan inte säga vad procenten var, 

men det bidraget är också indraget från landskapets sida idag.  

När det gäller broarna som ministern nämnde så borde man jobba 

fram något underlag så att man har klara regler för framtiden vad det är 

som ska gälla och inte gälla. 

Minister Mika Nordberg, replik 

Herr talman! När det ändå handlar om broar så behöver man komma 

fram till bron på ett eller annat sätt och då använder man vägar. Det är 

precis samma sak när det gäller vägar. Vissa vägar ägs av landskapet, 

vissa vägar ägs av kommuner och vissa vägar är privatägda. Ett riktigt 

klart hur mönster hur det här ser ut idag i det åländska samhället när 

man talar om infrastruktur på ett övergripande sätt, så de principerna 

behöver också klarläggas, anser jag.  

Ltl Brage Eklund, replik 

När kommunerna exploaterar bostadsområden som det inte finns för-

bindelser till idag så måste de ju vara medveten om att de åtar sig ansva-

ret för vägen. Man kan inte komma 20 år efteråt och säga; ”nu har vi 

byggt upp ett bostadsområde och nu är vägen så risig att nu får land-

skapet finansiera underhållet”. I den satsningen måste kommunerna 

vara medveten om att det är deras ansvar. De här regelverken måste vi 

få klarhet i. Vad är det som gäller i framtiden? 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Ålands Framtid och centern brukar vara ganska 

överens om att man ska behålla en stark kommunal självstyrelse och 

landskapet ska inte dra på sig mera kostnader för det ska sparas. I det 

här fallet argumenterar både centern och nu också Ålands Framtid att 

beslutanderätten över broar och vägar ska föras över från kommunerna 

och även att det ska påföras kostnader till landskapet. Hur långt får det 

gå innan ltl Eklund försvarar det kommunala självstyret? Hur mycket 

ska föras över innan det har gått för långt? Hur ska detta finansieras, 

vilket moment och vilka pengar ska vi ta det av?  

Ltl Brage Eklund, replik 

Om jag börjar med den sista frågeställningen, i sådant fall att det blir en 

finansieringsform på något vis så måste väl landskapets pengar komma 

från det budgetmoment som belastas idag av vägunderhåll. Inte kan 

pengarna komma från något nytt konto. 

När det gäller det kommunala självbestämmandet så här handlar det 

väl ändå om en infrastruktur. Jag tror att alla ålänningar har varit ut till 

Dånö för att titta av nyfikenhet. Man åker ju gärna på vägarna när de 

finns. Jag tror inte att vägarna bara är för dem som bor där ute. Jag tror 

att det är många som åker ut och tittar och utnyttjar vägarna när de 

finns. Jag tycker inte att man tar från kommunens självbestämmande 
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för att man går in och stöder en finansiering av en bro som alla kan till-

godogöra sig. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Siffror som har nämnts har varit 1 miljon, varav man har velat ha finan-

siering av landskapet på 900 000 och sedan tillkommer förstås löpande 

underhåll med åren. 

Jag fick inget direkt svar, det var från de befintliga kontona, men 

detta är de facto en tilläggskostnad, vilket ltl Eklund faktiskt också 

måste erkänna. Man måste då veta var man ska ta pengarna. Ltl Eklunds 

förslag tidigare har varit de inbesparingar man har föreslagit i budgeten. 

Är det så som ltl Eklund och Ålands framtid resonerar? Vi ska skära ner 

på sjukvården, enligt Ålands Framtids förslag, och bekosta sådana här 

saker. Är detta ltl Eklunds politik? 

Ltl Brage Eklund, replik 

Man måste ju faktiskt lite dra på munnen när man hör ltl Petri Carlssons 

argument. Nu kom jämförelsen med sjukvården, att man ska dra ned på 

sjukvården. Vi har aldrig nämnt att man ska jämföra väganslag och 

sjukvård på det viset. Det är ltl Petri Carlsson som alltid växlar in på det 

spåret för att få ett motargument. Ltl Carlsson har inget annat motar-

gument utan kopplar in sjukvården gentemot väganslag hela tiden. I alla 

sparkrav som jag lagt fram har man frågat; ”hur många lärare ska vi 

minska för att möta upp det här?” Kom med något konkret från land-

skapsregeringen! Idag står ni inför verkligheten. Om ni för fyra år sedan 

skulle ha gått in med på de sparkraven som vi ställde i våra motioner då 

hade finansläget varit ett helt annat, med det vågade man inte. Vi får se 

vad det blir när tilläggsbudgeten kommer. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Minister Mats Perämaa 

Herr talman! Jag ska inte bli här i talarstolen särdeles länge. 

En god sak och en dålig sak den här motionen. Den goda saken är att mot-

ionen har fått nuvarande infrastrukturminister på det spåret att vi behöver se 

till att vi får principer i väghållningen. Det behöver bli klart eftersom det 

finns ett antal broar som nu sköts av kommunerna och många broar som 

sköts av landskapet. Principer behövs så att det blir klart. Den här motionen 

har fått minister Nordberg in på det spåret. Han hanterar frågorna seriöst en-

ligt min uppfattning och han kommer att till att det här ordnas upp. 

Landskapsregeringen som helhet har ett grundläggande ansvar för infra-

strukturen på Åland. Vi har en jättestor utmaning att finansiera det under-

hållsunderskott som vi har här i landskapet. Vi kommer att göra vårt yttersta 

för att se till att vi har en ekonomi som leder till att vi kan se till att infra-

strukturen fungerar här på Åland. Givetvis kommer den här diskussionen om 

denna enskilda bro att finnas med i det sammanhanget också. 

Sedan till det dåliga med den här motionen. Jag var lite inne på det i en re-

plik här tidigare. Vi fick höra av nuvarande vtm Veronica Thörnroos att hon 

har gett ett löfte om att Dånöbron ska renoveras på landskapets bekostnad. 

Nu är det förstås intressant att få reda på om hon har gett det här löftet som 
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regeringsledamot, alltså i regeringens namn, eller om hon har gett löftet i en 

valrörelse, eller som vicetalman, lagtingsledamot eller som centerpartist? Det 

vet jag inte ännu. Men vtm Thörnroos har som regeringsledamot haft en möj-

lighet att se till att det skulle ha funnits anslag eller åtminstone skrivningar 

om Dånöbron i landskapets budget, som vi lever efter idag. Om det var så att 

hon gav löftet efter att budgeten levererades, efter att den nya regeringen bör-

jade tampas med budgeten och det nya lagtinget började arbeta med budget-

förslaget, då hade hon en möjlighet att i finans- och näringsutskottet föreslå 

skrivningar om Dånöbron. Hon hade i så fall möjligheter att reservera sig om 

inte utskottet skulle ha gått in för att ge finansiering för renoveringen av 

Dånöbron. Det här ser vi inte några spår av överhuvudtaget. Ger man löften 

som regeringsledamot och inte sedan gör någonting och ger man löften som 

lagtingsledamot och inte gör någonting åt det, så då må det vara, då är det 

upp till en själv. Om man sedan inte gör någonting åt saken, då blir det för 

mycket om man försöker vältra över ansvaret på någon annan och det har 

skett här. Ett sådant beteende kan jag inte tycka att är hederligt. Tack för mig. 

Vtm Veronica Thörnroos 

Tack talman! Under min tid som infrastrukturminister fick vi vid flera olika 

tillfällen påstötar från Geta kommun vad gällde Dånöbron. Jag kan nu inte 

erinra mig om det är två år tillbaka i tiden som första förfrågan kom därifrån. 

Påstötar har också kommit i olika varianter. Kommun har frågat efter om 

landskapet kanske kan stöda med x antal pengar eller om landskapet kan ta 

över bron eller om man kan finna en lämplig lösning, ofta med hänvisning till 

ett rättviseperspektiv, vilket jag stöder fullt ut.  

Jag har, i egenskap av infrastrukturminister, före valet, vid flera tillfällen 

till representanter från Geta kommun, sagt att jag stöder deras ambitioner att 

landskapet ska stå som ansvarig för bron och att det är min målsättning att 

försöka få det till stånd. Det är det löftet som jag har gett och det löftet står 

jag också för. Tyvärr hann jag inte verkställa det fullt ut under min tid som in-

frastrukturminister. Därför lyfter jag upp frågan här och nu. Jag tycker att det 

är viktigt att vi har den här diskussionen. Det här har ingenting att göra med 

om Geta kommun är liten eller stor. Det här en utgift som är betungande obe-

roende av vilken kommun som skulle få en extra kostnad i storleksordningen 

1,5 miljoner. Nu är inte beredningsmaterialet färdigt ännu, man vet de facto 

inte exakt i vilken status som bron befinner sig i och därför finns det inte hel-

ler reserverade medel för den. Det ser man först när brostatusen är klarlagd 

och man ser hur pass dålig eller hur pass bra den är och var den ska fasas in i 

det allmänna underhållsarbetet.  

I rimlighetens namn borde det på infrastrukturavdelningen finnas pengar. 

Den privatisering som den förra landskapsregeringen genomförde har mins-

kat sjökostnaderna med 3,1 miljoner på årsbasis med bibehållen turlista. 

Tack. 

Talmannen 

Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. 

Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget 

är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. 
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För kännedom 

5 Produktionsstöd för el 

Finans- och näringsutskottets betänkande nr 7/2015-2016 
Landskapsregeringens lagförslag LF 11/2015-2016 

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 13 april 2016. 

6 Ändring av kommunallagen, §§ 23 och 41 

Ltl Harry Janssons m.fl. lagmotion LM 3/2015-2016 

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 13 april 2016. 

7 Förenkling av fiskerätt på landskapets fiskevatten 

Ltl Mikael Lindholms m.fl. åtgärdsmotion MOT 3/2015-2016 

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 13 april 2016. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls den 13 april 2016 klockan 13.00. Plenum är avslutat. 
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Plenum börjar 

Närvaroregistrering. 28 ledamöter närvarande. 

Vtm Viveka Eriksson anmäler om ledighet från dagens plenum på grund av sjukdom. 

Antecknas. 

Andra behandling 

1 Ny hälsoskyddslagstiftning 

Social- och miljöutskottets betänkande nr 4/2015-2016 
Landskapsregeringens lagförslag LF 9/2015-2016 

I andra behandling kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid 

första behandlingen eller att förkasta förslaget. 

Först tillåts diskussion och efter det föreläggs lagförslaget för antagande.  

Diskussion.  

Ltl Axel Jonsson 

Tack, herr talman!  Jag ska inte upprepa det jag sade i samband med första 

behandlingen. Jag kommer att föreslå att lagförslaget förkastas med den kort 

sammanfattade motiveringen, att jag tycker att vi borde ha en högre ambit-

ionsnivå vad gäller lagstiftningen på Åland. Man borde ha vänt sig västerut 

för att få en bättre modell och en mera långsiktig hållbar lösning, också vad 

gäller språket på detta område. 
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Ltl Bert Häggblom 

Herr talman! Som jag tidigare anfört i ärendet så anser jag att vi ska ha en 

egen lagstiftning. Eftersom landskapsregeringen ansett att man inte haft tid 

eller tillräckligt kunnande, så här långt in i sin regeringsperiod, så föreslår jag 

ett klämförslag med följande lydelse: ”Att landskapsregeringen får i upp-

drag att inom valperioden inkomma med en framställning om en egen 

åländsk lag inom hälsoskyddslagstiftningen”.  

Sedan vill jag också understöda ltl Axel Jonssons förslag om förkastande. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Jag undrar vad det är ltl Bert Häggblom vill med 

uppdraget att vi ska ha en egen lag? Jag uppfattar att vi har en egen 

åländsk lag framför oss. Är det så att man ska ta det från Sverige - upp-

fattade jag det rätt? Vad är tanken? Är tanken att vi ska kopiera den 

svenska lagen med den kopieringsapparat, vilket ltl Häggblom nämnde 

senast? 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, herr talman! Avsikten är att vi ska se till att få en egen hälso-

skyddslagstiftning på Åland, som är utarbetad enligt de förutsättningar 

som finns i vårt landskap och som är vad vi behöver.  

Det framkom tidigare att vi skulle behöva en massa böcker över hur 

man ska tolka lagstiftningen i Finland. Varför kan vi inte sätta oss ner 

och diskutera i en parlamentarisk kommitté och se hur vi kan förenkla 

systemet? Vi har bott på den här holmen i över 6 000 år och man har 

inte behövt några böcker för att komma så här långt som vi sitter idag. 

Man kan göra det mycket enklare i lagstiftningen på hälsoskyddsområ-

det än det är idag. Flera småföretagare har problem att överhuvudtaget 

starta ett företag. Många startar inte eftersom det ställs så mycket krav. I 

mitt jobb har jag upplevt det där. När jag skulle starta företag och såg 

vad som krävdes, så gjorde jag det inte.  

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Jag uppfattar att den här lagen är en anpassning till 

våra åländska förhållanden. Vi har förutsättningar och det finns öpp-

ningar som är anpassade just för våra förhållanden, där man också kan 

upphandla på annat håll. Det är en egen åländsk lagstiftning som är an-

passad till vårt samhälle. Jag har ännu inte förstått riktigt vad ltl Hägg-

blom vill ha som är anpassat för lokalsamhället. Är det en kopiering av 

det svenska? Jag förstod inte riktigt. Det som ltl Häggblom nämnde är 

saker som man ändå måste fixa på svenska, förhoppningsvis. Det är ju 

något vi måste ha på svenska, alla handböcker osv. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, herr talman! Jag anser att en lagstiftning ska vara så klar att du 

inte måste ha en massa handböcker för att kunna tolka det som finns 

där. Det är helt onödigt, man kan förenkla. Den lagstiftning som nu är 

föreslagen och som lagtinget ska ta ställning till är en blankettlag som 

Finlands riksdag kan ändra i morgon, någonting som inte alls passar in i 

vårt samhälle och som blir tillämplig direkt. Det motsätter jag mig! Lag-

tinget ska alltid fatta beslut om vad som ska gälla på Åland. Nu är det en 
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blankettlagstiftning med ett tillägg om att det som ändras i Finland änd-

ras här.  

Tänk när vi fick nya självstyrelselagen och fick nya områden. Då 

gällde den rikslag som gällde vid samma tid, men inte ändringarna. Jag 

motsätter mig alltid en blankettlagstiftning där Ålands lagting inte tar 

ställning till vad som ska gälla i landskapet Åland. Det är det som är full-

ständigt fel. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Wille Valve 

Herr talman! Jag tror aldrig att jag har varit med om att en jurist har stått här 

i talarstolen och påstått att vi varken behöver böcker eller lagstiftning. I öv-

rigt har det varit en förbaskat underhållande debatt, det måste jag medge. Det 

är ju riktigt kul det här med kopieringsapparat, men det finns ingen realism i 

det. Det är ju som att säga att vi skulle behöva byta ut ltl Häggblom mot en 

bandspelare eller en papegoja. Det för inte saken framåt och det tar bort fo-

kus från själva sakfrågan. Sakfrågan är varför landskapsregeringen vill ha en 

anpassad blankettlag. Svaret är att det är bra för Åland, det är modern lag-

stiftning.  

 Vi pratar inte bara Åland, Sverige och Finland här idag. Vi har också EU, 

som finns i bakgrunden, vi redogör för problemen på sidan 3, när vi talar om 

tolkningssvårigheter och rättsosäkerhet. Konkret är det så, att detta rättsom-

råde är hårt eftersatt. Det har varit hårt eftersatt länge. Det finns ingen real-

ism i att självstyrelsen skulle börja lägga en massa resurser på att ta fram 

riktlinjer för bassängteknisk hygien. Det tycker den här landskapsregeringen. 

Vi tycker att det är bra att det finns klokt folk som redan har gjort det här ar-

betet. I och med den anpassade lagen så ger vi ÅMHM möjlighet att bedöma 

vilka anvisningar som det är vettigt att ska träda i kraft. Det är detta som är 

det grundproblem som vi adresserar med detta lagförslag. Ålänningen i ge-

men eller verksamhetsutövaren vet egentligen inte vad som gäller idag. Vad 

gäller för döda djur, vad gäller för krav på bostadshygien och vad gäller bas-

sängvattenhygienisk kompetens? Vi åtgärdar det osäkra rättsläget, vi berättar 

vad som gäller och vi gör det på ett självstyrelsepolitiskt smart sätt, dvs. med 

en anpassad blankettlag. Det innebär att ÅMHM kan besluta att anvisningar-

na inte alltid kan träda i kraft, om det skulle vara så att det går emot åländska 

intressen. Också i övrigt är det en god uppbyggnad och - som nämndes tidi-

gare i debatten - nu hoppar vi på tåget, vi har möjlighet att hoppa av om det 

skulle visa sig att det här inte är bra för Åland. 

Ålands Framtid har förtjänstfullt framhållit att man anser att svensk lag 

ska gälla. Det är förvisso en tydlig ståndpunkt. Man kan ha åsikter om den, 

man kan framföra invändningar mot att det inte är ett helt konfliktfritt förfa-

rande i ljuset av hur den svenska hälsoskyddslagstiftningen ser ut idag. Men, 

vad vill ltl Häggblom? Alla vet vad ltl Häggblom är emot. Vad är ltl Häggblom 

för? Redan de gamla grekerna varnade för skickliga retoriker som är under-

hållande men som saknar konkreta förslag. 
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Ltl Axel Jonsson, replik  

Minister Valve menar att vi från Ålands Framtids sida har sagt att 

svensk lag ska gälla. Jag vill bara komma med en precisering. Vårt hu-

vudsakliga argument är att vi själva måsta tänka på Åland, vi måste fun-

dera vad som är bäst för vårt åländska samhälle. I ljuset av den proble-

matik som har beskrivits, med utbildning som är svår att få på svenska 

och med anvisningar som översätts för sent till svenska, så borde man 

ha tagit modell av den svenska lagstiftningen och funderat om vi kan ha 

den som grund för att göra anpassningar till det åländska samhället och 

för att vi ska få handböcker direkt, för att vi får tillgång till utbildning 

och för att svenska aktörer ska komma in på marknaden. Det var den 

utgångspunkten vi hade. Vi har inte sagt att vi ska kopiera svensk lag-

stiftning, lika litet som vi ska kopiera den finska lagstiftningen, utan att 

fundera på vilka konsekvenser det ska få för Åland. Vi ska tänka själva 

och ta modell av sådan lagstiftning som skapar förutsättningar för ett 

svenskspråkigt Åland. 

Minister Wille Valve, replik 

Saken är till den delen klar. Det kan tilläggas att en utmaning i arbetet 

har varit, att det i det svenska systemet överhuvudtaget inte finns någon 

certifiering av det slag som finns i 11 kap. Men det här kan givetvis för-

ändras över tid. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Om den svenska lagstiftningen innehåller mindre byråkrati på vissa om-

råden så ser jag ju definitivt inte det som någon nackdel. Men där har 

minister Valve kanske en annan synpunkt? 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Bert Häggblom 

Tack, herr talman! Jag hoppas talmannen också håller sig till lagtingsord-

ningen och ser till att ministrarna använder lämpliga uttryck på hur de bemö-

ter ledamöterna i Ålands lagting. Att bli kallad papegoja av landskapsrege-

ringen har aldrig tidigare hänt i självstyrelsens historia och inte heller band-

spelare! Och är det tillåtet att minister Nina Fellman nu sitter i regerings-

stolen och skrattar och håller med om det? Så här ska vi inte behandla 

varandra i lagtinget! Jag har inte kallat minister Valve för något sådant.   

Jag har sett i lagstiftningen, och jag har understrukit, att vi ska ha en egen 

lagstiftning. Om vi har en egen lagsamling så ska vi också kunna läsa vad det 

står i hälsoskyddslagstiftningen till den delen. Att man sedan tar in paragra-

fer som har samma betydelse i Finland, det har jag inte kritiserat. Men jag 

har frågat, vad är bättre och på vilket sätt blev den effektivare än den vi har 

haft? Det enda som minister Valve har nämnt är bassänghygienen på Åland. 

Jag tror att de som har bassänger på Åland vet hur man ska rengöra bas-

sänger. Jag tror inte på att det är därför som vi har haft den här lagstiftning-

en. Vi ska ha en lagstiftning som gör att vi kan ha ett effektivt näringsliv på 

Åland, att vi får nya unga människor att börja med företag. Det är det som nu 

är problemet och det är det som republiken Finland har haft fruktansvärda 

problem med. V har inte tillräckligt många människor i Finland som börjar 
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med företag. Vet ni vad det beror på? Jo, för att vi har en lagstiftning som 

ställer till problem för enskilda människor som vill starta företag. Jag vet 

många företagare på Åland som har velat starta företag men som har fått 

vänta i åratal innan tillstånden ges. Vad beror det på? Det beror på dåligt för-

valtning och en dålig och för sträng lagstiftning. Vi ska inte ha sådan lagstift-

ning som gör att ett land tvinar och ekonomin blir dålig. Vi ska ha ett effektivt 

landskap där våra företagare har möjlighet att komma till skott. Men det 

finns politiker som tycker att samhället ska sköta allt. Jag bara beklagar om 

Wille Valve, som minister för moderaterna, också tycker så. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, herr talman! Tack ledamot Bert Häggblom! Min uppfattning är att 

i princip alla lagar som har kommit från minister Valve, under min poli-

tiska karriär här i lagtinget, har strävat efter att göra det bättre för nä-

ringslivet. Det var en tydlig beställning från näringslivet att det måste bli 

mer avbyråkratiserat, det måste bli enklare att driva och starta företag. 

Ett problem som näringslivet uppfattar är jämställdhetsprincipen, det 

som gäller på Åland ska gälla i de bägge närregionerna. Det ska vara 

konkurrensneutralt. Därför ser jag det här som jättepositivt på alla sätt 

och vis. Jag tycker också att man plockar russinen ur kakan precis som 

man vill. Vill man ha en egen åländsk lagstiftning så gör man det, hop-

par av tåget, vill man vända sig mot Sverige kan man göra det, vill man 

vända sig till riket så gör man det. Vill man göra arbetet själv eller ned-

prioriterar annat så gör man det. Jag tror att de flesta som bedriver före-

tag i dag tycker att den här lagen är bra. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, herr talman! Den här lagen är ju en blankettlag. Då är det de reg-

ler som finns i lagen som gäller. Detta med att man kan använda sig av 

Sverige, det är ju på granskningsstadiet man kan göra det. Kom ihåg att 

lagen ska vara som i Finland. Därför efterlyser jag en ny lagstiftning. 

Den här blir gällande nu.  

Jag tycker att vi sätter oss ner, vi kan ha en parlamentarisk kommitté, 

och tittar på hur vi kan göra Åland ännu starkare och ännu bättre, utan 

att hälsoskyddet blir drabbat. Säg inte att det inte går att förenkla! Fin-

land håller på med sina reformer hela tiden, eftersom man är desperat. 

Finland håller på att tvina ihop ekonomiskt. Låt oss inte göra det i land-

skapet Åland. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, herr talman! Jag undrar vad ltl Häggblom har för konkreta exem-

pel på förbättringar via en egen lagstiftning? Vad är det konkret som kan 

bli bättre men ändå vara företagarvänligt, rättssäkert och konkur-

rensneutralt? 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Alla de här synerna av företagen kostar massor av pengar för småföreta-

garna. De drabbar dem ekonomiskt hårt. Dem kan man göra med längre 

intervaller, precis som vi diskuterade gällande bilbesiktningen. Det är 

precis samma sak. Alla sådana här små saker. Man måste kunna ha möj-

lighet att tvätta flera saker i samma rum. Du får t.ex. inte använda 
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samma handfat utan måste ha olika handfat. Det är ju vansinniga regler 

som finns här men som inte finns på annat håll i Europa. Varför ska vi 

ha sådant som bara kostar pengar för småföretagare? Jag kan ge många 

sådana exempel men jag vill inte ödsla tid av er 30 lagtingsledamöter till 

det, men kom så ska jag berätta alla de detaljer som finns att förenkla. 

Tar vi finsk lagstiftning nu så blir det inte bättre. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Tack, herr talman! Då ser jag fram emot att ltl Häggblom kommer med 

alla dessa exempel till regelrådet. Regelrådet är ett organ som redan har 

funnits i fem år och dit företagare och andra kan komma som ser regel-

hinder, som går att eliminera. Man är välkommen att lämna in dem till 

landskapsregeringen. Vi ska göra allt vi kan för undanröja sådana regler 

som inte behövs.  

Under de här fem åren har det inkommit fem ärenden. Den retoriken 

som ltl Häggblom har, den har vi hört länge. Men när det sedan blir upp 

till bevis att ta fram ett konkret exempel och lämna in det då lovar vi att 

göra vårt bästa för att eliminera problemet. Det är mycket prat men 

mycket lite substans när man kommer till verkligheten. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Jag ser det som en självstyrelsepolitisk fråga om vi ska ha lagstiftning el-

ler inte. Varför har vi lagstiftning på byggnadsområdet, PBL-

lagstiftningen? Och om man har den här synen, som vicelantrådet har, 

så undrar jag varför vi har självstyrelse med egen lagstiftning om vi inte 

ska utöva den? En ålänning ska veta, att det som jag läser i Ålands 

lagsamling, det är det som gäller i landskapet. Många av våra regler är 

likadana som i Finland, Sverige och i övriga världen. Men vi har en egen 

åländsk lagstiftning utöver det.  

Det här med regelrådet är totalt nytt för ltl Bert Häggblom. Jag har 

aldrig någonsin hört talas om att det överhuvudtaget fanns någonting 

sådant, dit man kan anmäla fel och brister. Jag har varken sett någon 

lagstiftning, någon upplysning eller några annonser om det att - ”Kom 

hit med alla klagomål! ”Det är nytt för mig! Det är bra att ålänningarna 

får veta att det finns något sådant också. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Tack, herr talman! Det här har funnits en längre tid. Det startades av 

dåvarande ministern Fredrik Karlström och vi har jobbat mycket med 

det. Den här regeringen fortsätter i samma anda.  

Jag blir nog lite fundersam om ltl Häggblom har läst lagframställ-

ningen som ligger på bordet, eftersom det i den framgår att det blir färre 

tillsynsintervaller och mera egenkontroll. Bort från myndigheten och 

mera ansvar på de egna företagen!  

Om man tittar på riket, där man har ett dereguleringsprojekt som ska 

arbeta med att eliminera krångligheter och regelkrångel, har de fram-

ställningar som regeringen har lämnat till riksdagen tvärtom inte kun-

nat innebära några förenklingar. Även om ambitionerna också finns på 
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rikshåll, och vi följer det här väldigt nära, så har vi ännu inte sett att det 

går i rätt riktning, tyvärr. Ofta kan det vara mycket enklare sagt än gjort. 

Däremot vet vi att företag, som kommer utifrån till Åland, inte tycker 

att det är så svårt att bilda företag här. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, herr talman! Det finns en taxarapport som har gjorts över vad våra 

företagare betalar. Jag hoppas att alla skulle ta del av den så att man 

skulle förstå hur mycket det kostar det åländska näringslivet, i synner-

het för småföretagarna. Man behöver titta på detta och förenkla det. Nu 

får vi den lagstiftning som vi har här, men trots det som landskapsrege-

ringen nu tycker, så hindrar det väl inte att man tittar på detta och gör 

det ännu bättre på Åland. Varför ska vi bara kopiera och ha en lagstift-

ning när vi inte vet vad Finlands riksdag bestämmer i morgon, eftersom 

vi inte får säga till om något överhuvudtaget här i lagtinget över hur la-

gen nu är utformad och som lagtinget ska anta. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Talmannen vill, innan vi går vidare i debatten, uppmana 

såväl ministrar som lagtingsledamöter att hålla debatten på en saklig och artig nivå. 

Detta gynnar saken och arbetet för Ålands bästa! 

Ltl Axel Jonsson  

Tack, herr talman! Jag kunde inte låta bli att begära ordet när jag hörde ordet 

”regelrådet” nämnas i debatten, som ett sätt att minska byråkratin i det 

åländska näringslivet. Jag vet inte om näringsministern har bemödat sig att 

gå in på ”enklareregler.ax”. Det är den sida där man förväntades lämna syn-

punkter. Vad möts man av i dagsläget när man som företagare uppmanas 

lämna in förslag till förenklingar? ”Denna sida är under konstruktion” får 

man med en liten glad Smiley till svar. Vad visar då detta? Jo, det visar att om 

vi ska lyckas förenkla regler så måste vi arbeta aktivt med frågorna. Vi från 

regeringens sida – eller regeringens sida, jag räknar mig inte till dem i det här 

läget – måste, när man tar fram den här typen av lagförslag, föra en dialog 

med näringslivet. Man måste ställa frågan ”Vad kan vi göra för er?” och inte 

lägga upp en hemsida och förvänta sig att företagare som har veckorna fyllda 

med annat, ska sitta och tänka ut och lämna in egna förslag. Det är förstås en 

god tanke, men det räcker inte! Man måste hela tiden ha en dialog och samla 

listor över åtgärdsförenklingar som man sedan tar tag i och använder då man 

stiftar nya lagar och lägger nya lagförslag. Det har man uppenbarligen inte 

gjort i det här fallet. Åtminstone har jag, som är ute och träffar företagare och 

diskuterar - bl.a. hälsoskyddslagstiftningen - fått massor av kommentarer. 

Allt från fisklådor till hur man ska hantera livsmedel på olika sätt där man 

från myndigheterna har helt orimliga krav och i sin tur skyller på lagstift-

ningen. 

Tar man upp den här typen av problem i detta lagförslag? Tyvärr, man 

hänvisar till ett regelråd som inte existerar. Åtminstone ligger hemsidan nere. 

Det tycker jag är förkastligt och visar att vi måste få en skärpning vad gäller 

både näringspolitiken och arbetet för en förenklad byråkrati. Den här debat-

ten är ett typexempel på just detta. 
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Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Tack för det! Är det något problem med hemsidan så ska vi givetvis 

uppmärksamma det. Det tackar jag ltl Axel Jonsson för. Däremot är re-

gelrådet ett organ tillsatt av landskapsregeringen med mig som ordfö-

rande, så det existerar och det är berett att ta emot ärenden, så fort de 

finns. 

Jag kan tala om för ltl Axel Jonsson att också jag träffar företagare. Vi 

har näringslivsorganisationer som ständigt jobbar med det här och som 

försöker ta upp den här typen av problem. Så fort det finns konkreta sa-

ker som går att lösa så är regeringen positiv till det. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Det är fint! Det kan knappast ha undgått någon att det finns ett intresse 

från näringslivets sida till enklare regler på just det område som vi dis-

kuterar här idag i denna debatt, nämligen på hälsoskyddsområdet. Där-

för är det märkligt att man inte har den typen av förslag. Man öppnar för 

några svenska aktörer att komma in, ja förvisso, men vad lagstiftningen 

kräver i de enskilda fallen, där har man inga egna tankar utan man hän-

visar till finsk lagstiftning och att vi ska kopiera finsk lagstiftning. Det är 

det som är problemet. Sedan har man mage att komma till lagtinget och 

hänvisa till ett regelråd och säga att man ska kontakta regelrådet genom 

att komma med konkreta förslag, och så går det inte att hitta regelrådet 

på nätet. Då är det något som är lite bakvänt här i debatten, det måste 

man ändå kunna konstatera, herr talman. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Nu måste man komma ihåg att hälsoskyddslagen är till för att skydda 

konsumenter och individer så att saker och ting sköts korrekt. Det går 

inte att ha det Oklahomafritt om det är det som ledamoten Axel Jonsson 

eftersträvar. Här finns en konsumentskyddsaspekt. Om man läser lagen 

så kan man kanske notera att det blir färre myndighetskontroller och det 

övergår mera till egenkontroller hos företagen. Är inte det att förenkla 

reglerna, ltl Axel Jonsson? 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Jag tror inte att det är någon här i salen som har nämnt någonting om 

Oklahomafritt. Men, det här resonemanget hör man alltid när det från 

socialdemokratiskt håll diskuteras den här typen av regelverk, att det 

handlar om att ”skydda medborgarna” eller att ”företagen inte kan ta 

ansvar”. Man litar helt enkelt inte på våra åländska företagare och ser 

till att man håller god hygien och följer sunt förnuft när man bedriver 

sin verksamhet. Det är den här typen av misstro mot näringslivet som vi 

måste komma ifrån. Vi måste kunna lita på våra företagare, att man har 

förmåga att använda sitt sunda förnuft och att vi inte i detalj med lag-

stiftning måste styra alla deras verksamhetsförutsättningar. Det är det 

som är själva grundproblematiken i det här fallet. Vi litar knappt på oss 

själva, som politiker i den här salen, när vi säger att det är bättre att vi 

kopierar finsk lagstiftning i stället för att faktiskt diskutera med våra fö-

retagare och fundera hur vi kan skapa förenklingar i deras vardag och 

faktiskt lita på dem. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Jag vill upplysa om att landskapsregeringens hem-

sida har adressen www.regeringen.ax.  Skriver man in ordet ”regelrådet” 

i sökrutan så hittar man det direkt och där finns kontaktuppgifter på var 

man ska lämna in synpunkter, både per e-post, telefon och besöksa-

dress. Så det finns nog. Den adress som ltl Axel Jonsson hänvisade till 

går inte till landskapsregeringens hemsida, vad jag har förstått. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Jag vill inte blanda in någon annan i den här diskussionen, men jag tror 

att de som satt i lagtinget under den förra mandatperioden vet hur hem-

sidan kom till och varifrån den kom. Vad som är problematiken i det 

hela är att detta är en gammal idé. Man har tagit bort formuläret som 

fanns tidigare för företagare att fylla i. Det såg inte så bra ut när det 

endast kom in fem förslag under en mandatperiod. Det enda konkreta 

bemötandet man hade på ett av de här förslagen var, att man hänvisade 

till att det var finsk behörighet, och att man ingenting kunde göra, när 

det handlade om att man ville ha enklare regler för att bedriva turist-

verksamhet med båtar i skärgården. 

Det är lite symptomatiskt med den här diskussionen, vi skyller ifrån 

oss och säger att näringslivet måste komma in med synpunkter på hur 

man ska kunna skapa enklare regler. Sedan tar vi hem våra egna hemsi-

dor och hoppas att det ska komma inspel i stället för att vi själva arbetar 

med frågorna och samlar på oss idéer och listor som vi sedan förverkli-

gar när vi tar fram lagförslag. I stället kopierar vi finsk lagstiftning och 

hoppas på det bästa. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Igen säger ltl Axel Jonsson ”tar ner våra egna hem-

sidor”. Vad landskapsregeringens hemsida har för adress vet också ltl 

Axel Jonsson. Där finns regelrådets kontaktuppgifter och hur man går 

tillväga. Det finns information, det är inga problem. Var är problemet? 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Tidigare fanns det en sida som hette ”enklareregler.ax” som den förra 

landskapsregeringen satte upp och där man hade formulär för att lämna 

in sina förslag. Nu har man ersatt det men en liten flik under landskaps-

regeringens egen hemsida. Man kan fråga sig varför? Om det är ett så 

prioriterat område av den nya landskapsregeringen, varför går man till-

baka i utvecklingen på ett sådant sätt? Det är åtminstone frågan som 

uppstår hos mig. Och varför lämnar man den gamla sidan med en Smi-

ley, där man säger att ”Sidan är under konstruktion”, det är väl en ännu 

större fråga. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

http://www.regeringen.ax/
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Lantrådet Katrin Sjögren 

Talman! Eftersom det har förts principiella resonemang så önskar jag att få 

delta lite i debatten. 

Att arbeta hållbart kan man också göra när det gäller politik. I den princi-

piella diskussionen, om det alls är legitimt att ha blankettlagstiftning eller 

inte, så vill jag komma med några förtydliganden. 

Allt som är dåligt kommer faktiskt inte från Finland. Det finns otroligt 

mycket som är bra och det är en del i självstyrelsen att få nytta av det som 

görs, både öster och väster om oss, och förfina det till vår egen lagstiftning.  

Speciellt när det gäller blankettlagar, i det här fallet hälsoskydd, så är det 

inte rimligt att vi ska anställa tjänstemän som ska utarbeta förslag på hur 

man kontrollerar och underhåller bassänger och hur offentliga toaletter ska 

utformas. När det gäller det så vill jag säga till lagtinget, att vi där kommer att 

utnyttja blankettlagstiftning. Man kan ha skrivningar om att lagförslagen 

automatiskt uppdateras när det kommer förändringar på rikssidan. Det är 

väldigt bra och det är ett smidigt sätt att förfara. Men, man kan också aktivt 

gå in och stifta stopplagar när man har blankettlagar. Är det någon föränd-

ring som man inte tycker om så kan man stifta en stopplag.  

Landskapsregeringen vill sätta krutet på att utveckla självstyrelsen och 

skriva lagar som direkt har betydelse för ålänningarna. Vi skriver en barnom-

sorgslag, en hälso- och sjukvårdslag, vi ska ta fram en helt ny kommunallag, 

vi ska revidera grundskolelagen och självstyrelsens egen gymnasielag, vi hål-

ler på att ta fram en egen vallagstiftning och vi ska ta fram upphandlingslag-

stiftning. Det är ju där vi vill sätta krutet, där det har en avgörande betydelse 

och där självstyrelsen spelar roll i vardagen. Vi kan inte sätta krut på att ta 

fram underlag på hur man t.ex. kan hålla offentliga toaletter rena 

När det gäller kontroll, hälsoskydd och folkhälsa så finns det faktiskt verk-

ligt mycket sunt förnuft i botten. Det är därför vi har de system vi har. Har 

man inte hälsoskydd och folkhälsa så kostar det väldigt mycket pengar. 

För länge sedan när jag var miljöansvarig så fanns det rederier som inte 

ville ha kontroller utförda, varken i Stockholm eller i Helsingfors, utan man 

vände sig faktiskt till ÅMHM därför att man tyckte att det var en liten, effek-

tiv och flexibel myndighet. 

Jag vet också att man har gjort försök på att lindra kraven hos fiskodlare 

och äppelodlare där vi kunde ha egen lagstiftning. Men så sades det att det 

var konkurrenshämmande. Det är svårt att få in äpplen och fisk på en mark-

nad som inte har samma kontroller som övriga marknader. Den risken vill 

man inte ta. Det är ju inte en slump att Norge, som står utanför EU, har en 

lagstiftning som helt harmoniserar med EU-lagstiftningen, därför att man är 

ett exporterande land. Så verkligheten är ofta mer komplicerad än vad man 

ofta tror. Och visst har vi försökt att vara smidiga. Vi har försökt avbyråkrati-

sera både med tobakslagen, med konsumentsäkerhetslagen och nu med häl-

soskyddet. Jag jobbar gärna parlamentariskt, men då tycker jag att vi ska 

sätta krutet också på jordförvärv och socialvård. 

Jag kan slutligen intyga att kontakterna med näringslivet är många och 

goda för hela landskapsregeringens del. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Tack lantrådet för kompletterande synpunkter på 

lagförslaget. Jag vill betona att vi från centerns del inte kommer att före-
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språka något förkastande av lagen. Däremot, när lantrådet berör lagför-

slaget och vad som är nyttigt för självstyrelsen, så har vi problematiken 

med svenska språket. 

Kan lantrådet, här och nu, garantera att de handböcker, rekommen-

dationer, anvisningar och annan vägledning som styr den finska lag-

stiftningen, kommer att finnas på svenska inom en rimlig tid? I annat 

fall får vi ett system på finska, de som kan finska kan leva enligt det, 

men alla andra ska vända sig västerut för att överhuvudtaget få vardagen 

att fungera. Detta kan vara fördyrande.  Är det rimligt, i ljuset av det, att 

diskutera en egen åländsk lagstiftning?  

Lantrådet Katrin Sjögren, replik  

Talman! Det gäller att ha kontroll och följa med utvecklingen. Det redo-

görs i framställningen och i lagförslaget att de ska finnas handböcker på 

svenska. Det kan vara en viss fördröjning i översättningen, det har man 

också rett ut, och vi måste följa med att de löftena uppfylls. 

När det gäller svensk lagstiftning så har jag absolut ingenting emot att 

man tittar också på det. Jag vet att när man tittat på det sociala området 

så har man lite olika lagstiftningstraditioner. I socialstyrelsen i Sverige 

har man mindre detaljlagar, man ger ut direktiv och förordningar som 

kommunerna direkt har att anpassa sig efter. Det kan vara ett mer sym-

patiskt sätt att arbeta efter, men det är oerhört mycket mera resurskrä-

vande. Så lite olika lagstiftningstradition har man där. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack för svaret lantrådet! Det som gör mig lite orolig, när det gäller 

språkproblematiken, är det som vårt eget utskott skriver, att de flesta av 

de nämnda anvisningarna kommer att finnas på svenska inom rimlig 

tid. Det är väl det som är det hopplösa för våra aktörer som inte behärs-

kar finska. Vart ska de vända sig när den här typen av specialproblem 

dyker upp? Varför vi från centern är tilltalade av att titta mer och mer på 

rikssvensk lagstiftning, är därför att man där har ett mycket mer sympa-

tiskt sätt att angripa knepiga juridiska situationer, ett mycket mer av-

slappnat juridiskt språk. Det är ingen nackdel i en tillvaro där myndig-

hetssfären lyckas skapa alltmer komplicerade regelverk. Ta t.ex. det som 

berör kommunerna och jämför den lagstiftningen. Det kanske inte då är 

helt fel av vi också utgår från den utkomstpunkten, och inte bara den 

språkliga, och blickar mer västerut.  

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Som jag sade tidigare så har jag ingenting emot att man blickar 

både österut och västerut. Det har jag absolut inte, tvärtom. Det som 

kan komplicera saker och ting är då det finns gråzoner och delad behö-

righet. Det har vi minsann fått erfara när det gäller t.ex. plan- och bygg-

lagen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund 

Herr talman! Jag vill understöda ltl Bert Häggbloms klämförslag. 
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Talmannen 

Talmannen meddelar att understöd ska lämnas i detaljbehandlingen som vi kommer till 

så småningom. Vi tackar för det! Begärs ytterligare ordet i diskussionen? Jag förklarar 

diskussionen för avslutad.  

Detaljbehandlingen börjar. Föreläggs förslaget till landskapslag om tillämpning på 

Åland av hälsoskyddslagen för antagande i andra behandling. Begärs ordet? 

Ltl Axel Jonsson  

Herr talman! Jag föreslår att förslaget förkastas. 

Talmannen 

Begärs ytterligare ordet?  

Ltl Brage Eklund 

Herr talman! Jag understöder ltl Axel Jonssons förslag. 

Talmannen 

Ltl Axel Jonsson, understödd av ltl Eklund, har föreslagit att lagförslaget ska förkastas. 

Omröstning kommer därför att verkställas. Den som omfattar utskottets betänkande, 

röstar ja; den som omfattar ltl Jonssons förslag om förkastande, röstar nej. Kan om-

röstningspropositionen godkännas? Godkänd. 

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

Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat utskottets betänkande. 

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 6 och 13 §§ landskapslagen om all-

männa vatten- och avloppsverk för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Ingen 

begär ordet. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra 

behandling är avslutad.  

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 3 § plan- och bygglagen för land-

skapet Åland för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Ingen begär ordet. Lag-

tinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är 

avslutad.  

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 5 kap. 10 § och 11 kap. 1 § vattenla-

gen för landskapet Åland för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Ingen begär 

ordet. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra be-

handling är avslutad.  

Föreläggs betänkandets motivering för enda behandling. Diskussion? 

Ltl Bert Häggblom 

Herr talman! Jag föreslår en kläm. Ska jag ta den nu eller senare? 

Talmannen 

Vi tar klämmen senare! Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Begärs 

ytterligare ordet? 

Ltl Bert Häggblom 

Tack, herr talman! Jag föreslår klämmen som har följande lydelse: ” Att land-

skapsregeringen får i uppdrag att inom valperioden inkomma med en 

framställning om en egen åländsk lag inom hälsoskyddslagstiftningen”. 

Vtm Veronica Thörnroos 

Talman! Jag ber att få understöda ltl Bert Häggbloms klämförslag. 
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Talmannen 

Ltl Bert Häggblom, understödd av vtm Veronica Thörnroos har föreslagit att lagtinget 

ska godkänna en åtgärdsuppmaning av följande lydelse. ”Att landskapsregeringen får i 

uppdrag att inom valperioden inkomma med en framställning om en egen åländsk lag 

inom hälsoskyddslagstiftningen”. 

Om ett förslag till en kläm med en uppmaning till landskapsregeringen att vidta åtgär-

der har väckts i plenum i samband med ett lagstiftningsärende, och förslaget inte har 

behandlats i ett utskott eller inte ingår i någon reservation till ett betänkande, ska för-

slaget enligt 73 § arbetsordningen bordläggas till följande plenum för att då antingen 

antas oförändrat eller förkastas. 

Ltl Bert Häggbloms klämförslag bordläggs därför till lagtingets följande plenum. Ären-

det upptas till behandling vid nästa plenum. 

Första behandling 

2 Produktionsstöd för el 

Finans- och näringsutskottets betänkande nr 7/2015-2016 
Landskapsregeringens lagförslag LF 11/2015-2016 

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betän-

kandet.  

Diskussion. 

Ltl Tage Silander 

Herr talman! Detta ärende är möjligen av en kortare karaktär. Finans- och 

näringsutskottet har behandlat landskapsregeringens lagförslag gällande 

produktionsstöd för el och mera precist uttryckt ”landskapslag om upphä-

vande av landskapslagen om tillämpningen av rikslagen om stöd till produkt-

ion av el för förnybara energikällor”.   

Som en följd av denna behandling konstateras att det inte finns skäl för ut-

skottet att mera uttömmande beskriva eller utveckla det innehåll och reso-

nemang som står att finna i landskapsregeringens förslag, varför utskottet i 

all korthet föreslår att lagtinget antar lagförslaget. 

Talmannen 

Inga repliker begärda. Begärs ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. Detalj-

behandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.  

Föreläggs förslaget till landskapslag om  upphävande av landskapslagen om tillämpning 

av rikslagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor för godkännande. 

Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första 

behandling är avslutad. 

Remiss 

3 Ändring av kommunallagen, §§ 23 och 41 

Ltl Harry Janssons m.fl. lagmotion LM 3/2015-2016 

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.   

Diskussion.  

Ltl Harry Jansson 

Tack, herr talman! Ärade kolleger! Vi föreslår, från motionärerna, att vi ska 

göra ännu några punktinsatser i den åländska kommunallagen. Vi har låtit 

http://www.lagtinget.ax/arenden/LF%2011%7C2015-2016/lagforslag-fran-lf-11-2015-2016-44744#link_7
http://www.lagtinget.ax/arenden/LF%2011%7C2015-2016/lagforslag-fran-lf-11-2015-2016-44744#link_7
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oss inspireras av vindar både från öst och väst och sett vad som är bäst för 

Åland. Oftast är det, som i det här fallet, att bygga en helt egen lag och göra 

de anpassningar som passar för oss. 

Jag har fått förfrågningar i korridorerna, varför vi inte inväntar den för-

hoppningsvis pågående översynen av den åländska kommunallagen i och 

med att den har aviserats från denna talarstol, senast för några minuter se-

dan. Min personliga uppfattning är den att det är ett arbete som kommer att 

dröja och det är ett vanskligt arbete.  

Jag har tittat på vad som har skett i Finland och Sverige till den här delen. 

Finland har en helt ny kommunallag som kom 2015. Det är ett lagpaket där 

bara propositionen, om jag minns helt rätt, handlar om 350 sidor. Sverige har 

en äldre kommunallag idag än Åland, den är från 1991 och vår egen från 1997, 

och detta är grundstommen, men det är klart att det har skett justeringar se-

nare. Man har genomfört ett stort reformarbete. Man gjorde först en förstu-

die och den andra har landat på ungefär 650 sidor. Den är just nu på remiss 

och förväntas komma som en lagproposition till Sveriges riksdag så små-

ningom. Det visar vilket omfattande lagarbete som väntar när man sätter 

igång och tittar på kommunalförvaltningen och allt vad som följer med det. 

Vi vet alla att kommunerna är basen för välfärdsproduktionen till våra 

medborgare i vardagssamhället och det är därför som det blir komplicerat.  

Därför, herr talman, har vi tagit oss friheten och sett var vi kan göra nya 

punktinsatser i väntan på den stora reformen. Vår förhoppning är förstås att 

det här är något som lagtinget anammar och som därmed blir vägledande för 

den pågående översynen av den åländska lagstiftningen till den här delen. 

Det viktiga med det vi nu lägger fram, dvs. ett förslag om beslutsfattande 

på distans vid fullmäktigesammanträden, via utnyttjande av modern tek-

nologi och förslag om elektroniskt beslutsfattande för övriga organ, förutom 

fullmäktige. Det är kommunerna själva som ska besluta om när och i vilken 

utsträckning man tillämpar de nya möjligheterna. Det har varit helt vägle-

dande för motionärerna att vi ska skapa den här möjligheten för kommuner-

na, men att man avgör själva om man vill lägga ner det merarbete som auto-

matiskt följer av denna möjlighet. 

När det gäller beslutsfattande på distans så hoppas vi att särskilt de geo-

grafiskt sett spridda kommunerna ser att man både kan spara tid och pengar, 

både för kommunerna men också för de enskilda ledamöterna, men ändå 

kunna vara närvarande via någon form av elektroniskt informationssystem. 

Jag ids nu inte gå in på detaljerna, men som vi vet finns det olika möjligheter. 

Det som är oerhört centralt är att man måste bestämma sig för hur många 

ledamöter vi måste ha fysiskt närvarande vid ett sammanträde för att man 

ska kunna fullgöra sin uppgift i fall det händer någonting. Vi vet redan idag 

att det förekommer elektriska avbrott då strömmen går. Det gällde väl mera 

det förgångna men det kan ju inträffa andra störningar, vilket vi mycket väl 

vet, också i datatrafiken. Det är viktigt att ett sammanträde ska kunna fortgå 

trots att det kan uppstå den här typen av driftsstörningar. Det viktiga är att 

samtliga ledamöter ska vara närvarande, delvis med hjälp av teknologi, och 

att alla måste ha möjlighet att se och höra varandra på rätt sätt. 

Som vanligt när man lagstiftar så kan man inte gå in på alla detaljer i en 

sådan här reform, men man kan i alla fall peka på huvuddragen. Det viktiga 

är att det är förvaltningsstadgan i respektive kommun som blir vägledande 
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för hur kommunen hanterar det här. Vi har pekat på vissa grundläggande 

frågeställningar.  

Det är också viktigt att komma ihåg att vi i kommunallagstiftningen har 

den allmänna offentlighetsprincipen, vilket betyder att kommuninvånarna 

ska kunna vara närvarande och följa med fullmäktiges sammanträden. Därför 

är det oerhört viktigt att man fortsättningsvis har fysiska sammanträden. I 

Finland har man möjliggjort att helt och hållet ha elektroniska sammanträ-

den, men vi väljer att inte gå lika långt i den här motionen. 

I förslaget om elektroniskt beslutsfattande menas alla organ på det kom-

munala planet, utom just fullmäktige, där offentlighetskravet finns. Det är ett 

hjälpmedel som naturligtvis i första hand - hoppas vi - kommer att kunna 

nyttjas när det gäller mer rutinartade ärenden. Vi måste utgå ifrån att respek-

tive kommun kommer att ha den förnuftsmässiga ledningen framöver där 

man konstaterar, att i vissa fall är det bäst att ha ett fysiskt sammanträde. 

Men då det är fråga om tidsbrist, korta beslutstider m.m. samt hastigt upp-

dykande möten eller liknande, då ska man kunna köra ett helt och hållet 

elektroniskt sammanträde.  

Det här är ju ingenting unikt om man ser på omvärlden, inte ens om vi tit-

tar på vårt eget näringsliv och hur man där nyttjar den här typen av system. 

Det viktiga är naturligtvis att det är slutna system där respektive ledamot får 

tillgång via det allmänna nätet. Det är det som säkerställer kravet på sekre-

tess, dvs. att det inte på något vis kan göras tillgängligt för envar som är in-

tresserad av denna typ av frågor och det kommer att förutsätta en egen per-

sonlig inloggning. 

Vi hoppas på en positiv handläggning av frågan och lag- och kulturutskot-

tet kommer redan i morgon att inleda sitt hörande. Som utskottets ordfö-

rande har jag gjort den tolkningen att det finns en positiv grundsyn och att 

man snabbt vill sätta igång med arbetet. 

Ltl Tony Wikström, replik 

Tack, herr talman! Som ltl Jansson säger så är det ett intressant förslag 

som ligger rätt i tiden. Vid en första anblick verkar det som att man bara 

kan trycka på startknappen. Däremot om man tittar på våra närregion-

er, speciellt västerut mot Västerbotten och Lappland, har man haft och 

genomfört liknande försök. Man har sett att det blir lite mer komplicerat 

när man går på djupet. Vad händer med sekretessen, med ersättarnas 

ingång i det hela, vilken typ av elektronik kan man använda? T.ex. i Sve-

rige så är det inte tillåtet att delta på distans från hemmet. Det måste 

vara i landstingens konferenslokaler. Då faller det lite på en gång här på 

Åland, kan jag känna. Man går ju också miste om de personliga kontak-

terna där mycket informell information utbyts. Jag tycker att kontakter-

na och diskussionerna är oerhört värdefulla. Dem vill vi heller inte gå 

miste om. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Som ltl Tony Wikström säger så ska vi naturligtvis 

titta på omvärlden och erfarenheterna av det system som man tillämpat 

på den svenska sidan. Om jag inte missminner mig så var det 2014 man 

skapade möjligheten. När det gäller kommunfullmäktige och förbunds-

fullmäktige, analogt, blir det något som gäller kommunalförbunden ifall 
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lagtinget accepterar motionen helt eller delvis. Var och en av allmänhet-

en har rätt att ta del i det som händer på ett offentligt sammanträde. Det 

kan inte finnas något absolut skyddsintresse med någon form av sekre-

tess runt ett fullmäktigesammanträde. Det betyder naturligtvis, att då 

det är fråga om sekretessbelagda ärenden så bör de inte handläggas vid 

den här typen av sammanträden, där har ledamot Wikström helt rätt.  

Ltl Tony Wikström, replik 

Tack, herr talman! Den tekniska biten är inte heller att underskatta. 

Man måste säkerställa att länken fungerar och vad gör man vid avbrott 

och vilka regler gäller där osv.? 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Absolut! Det är av grundläggande karaktär i det här 

fallet. Är det så att en kommun inte vill lägga ner det arbete som krävs 

innan man kan sjösätta en sådan här reform, bl.a. vad gäller den tek-

niska sidan, så då är det bara att avstå, om man tycker att det är mer 

problematiskt och blir dyrare än nyttan av att ha ett sådant system. Det 

viktiga för oss som lagstiftare är att skapa möjligheterna att ta ett steg in 

i framtiden. 

Talmannen 

Replikskiftet avslutat. 

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, herr talman! Jag tycker att den här lagmotionen, som ltl Harry 

Jansson för fram, är oerhört intressant och jag tycker den är rätt i tiden. 

Jag ser fram emot vad lag- och kulturutskottet tar fram när det gäller 

hur man kan hålla möten inom sekretessens väggar. Om näringslivet 

klarar av att hålla sina möten på det sättet så kanske man inte behöver 

uppfinna hjulet en gång till, utan man kanske kan hitta vägar ganska en-

kel. Jag ser verkligen fram emot det här arbetet och jag tror att det 

kommer att öppna många dörrar att kanske också göra det möjligt för 

flera att ställa upp i val, där man tidigare upplevt det som krångligt att ta 

sig till vissa platser. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Jag tackar ledamot Holmberg-Jansson för de positiva omdömena i det 

här skedet. Jag lovar att utskottet verkligen kommer att granska bl.a. 

den problematik som ledamot Wikström har aktualiserat. Han är också 

medlem i utskottet så vi kan lita på, när det gäller den tekniska sidan, att 

penetrera frågan också till den delen. Ledamot Wikström nämnde tidi-

gare att det i Västerbotten och Lappland säkert finns hörande där vi kan 

få reda på de erfarenheter man har där och behovet av teknologi. Men, 

det gläder mig att ledamot Holmberg-Jansson ser detta som en möjlig-

het. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Det var en väldigt fri tolkning av lag- och kulturut-

skottets ordförande om utskottets inställning, eftersom vi ännu inte har 

diskuterat frågan i utskottet. Jag förstod inte riktigt hur utskottets in-

ställning är, vi kommer ju att föra en diskussion.  

Till saken hör ju att vi har slutna möten av en anledning, man ska 

kunna fråga och diskutera fritt och ibland kommer det upp sekretessdis-

kussioner i ett ärende som inte är under sekretess. Det finns ett värde i 

att kunna prata fritt i ett möte som inte är öppet för alla. Frågan är, att 

om man har mötet elektroniskt så kan man ju inte alltid veta vilka som 

är närvarande. Det kanske finns ledamöter som befinner sig delar av 

året utomlands. Hur har ledamot Jansson tänkt där, har ledamoten fun-

derar något kring det? 

Ltl Harry Jansson, replik 

Jag utgår ifrån att ltl Carlsson uttryckligen talar om deltagande i sam-

manträde på distans på fullmäktigenivå. Uppfattar jag saken rätt?  

Om vi diskuterar deltagande på distans på fullmäktigenivå - som jag 

sade tidigare - så är det offentlighet som gäller. Vi måste ha det förtro-

endet för kommunerna, i detta fall fullmäktigeordföranden och kom-

mundirektören, att man inte kommer att hålla sammanträden av den 

här arten som motionen möjliggör, när det gäller konfidentiella ären-

den.  

Ltl Carlsson känner ju till att det inte under ett fullmäktigemöte dyker 

upp den typen av ärenden där man, mitt under ett sammanträde, ajour-

nerar sig och diskuterar om man måste köra resten bakom lykta dörrar. 

Det kan vi utgå ifrån att inte händer. 

När det gäller elektroniskt beslutsfattande ser jag ingen problematik. 

Där är det organet som ser till att man till största delen handlägger ru-

tinartade ärenden, dock så att vi möjliggör att brådskande ärenden kan 

hanteras. 

Talmannen 

Tiden är ute och replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gun-Mari Lindholm 

Talman! Jag vill tacka motionärerna! Det är en väldigt bra motion. Jag kan 

hålla med om intentionerna och målsättningarna i lagmotionen. Det här är 

någonting som vi också diskuterade väldigt mycket när vi bildade den rege-

ring som nu sitter. Av den anledningen finns det också skrivningar i rege-

ringsprogrammet att man ska se över kommunallagen. Det här var också ett 

syfte för att man ska kunna mötas också under andra former än dem vi har 

idag. 

I min nuvarande hemkommun Kumlinge finns det en by som heter Björkö. 

Därifrån kan man inte delta, t.ex. i fullmäktigemöten, för då måste man 

stanna över natten. Jag vet inte hur många av oss som är ledamöter i fullmäk-

tige och som skulle vilja stanna på någon annan ort därför att man har varit 

på ett fullmäktigemöte på kvällen. Då finns det kanske andra anledningar, 

men kanske inte bara för att vara med på ett tvåtimmars möte. 

Det är en väldigt viktig intention som finns i sak i den här motionen. Häls-

ningen är också till landskapsregeringen. Är det så att det här lagpaketet blir 
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alldeles för omfattande, att det tar alldeles för lång tid i sin helhet att komma 

med till lagtinget och att de resurserna inte finns idag. Då borde man göra 

den bedömningen att det kanske finns skäl att komma med bara den här lilla 

insatsen, för att möjliggöra det under den här perioden. Det här är någonting 

som man faktiskt – särskild i skärgården – längtar till och ser fram emot. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Jo, det är precis som ltl Gun-Mari Lindholm säger. 

Det här är en angelägen fråga och det finns med i regeringens tankar 

över vad vi ska lagstifta om.  

Samtidigt ska jag också, med min långa erfarenhet från skärgårdspo-

litiken, säga att det här har diskuterats i många år i skärgården av just 

den orsak som ledamot Lindholm nu tog upp. Bl.a. Björkö i förhållande 

till Kumlinge men också inom hela skärgården, t.ex. Brändö i förhål-

lande till Kökar där det är långt att kunna delta. Det är inte lätt att 

komma fram via de kommunikationsmedel som finns. Det här är precis 

så som ledamoten sade.  

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

I det här sammanhanget kan man också tillägga att det finns andra mö-

ten förutom fullmäktigemöten som man också kunde ordna på annat 

sätt än idag, med fysisk närvaro. Med den teknik som vi har idag så 

kunde t.ex. skärgårdssamarbetet och liknande möten också vara ord-

nade på andra sätt, t.ex. när skärgårdsbor ska komma till staden där 

mötena ofta hålls, vilket oftast blir det mest centrala för skärgårdskom-

munerna. Då kunde man vara med via länk eller på distans. Det här fun-

gerar också i andra sammanhang. Jag ingår själv i en styrelse i närings-

livet på Åland och det fungerar alldeles utmärkt att man kan delta på 

mötet via telefon, via FaceTime eller Skype eller något annat. 

Talmannen 

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

Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattat? Förslaget är 

omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. 

Remiss 

4 Anläggande av rondell  

Ltl Harry Janssons m.fl. åtgärdsmotion MOT 2/2015-2016 

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. Diskuss-

ion.  

Ltl Harry Jansson 

Tack, herr talman! Från det ena till det andra, men det är vi vana med som 

beslutsfattare! 

Det kan väl förefalla vara en lite mer kommunalpolitisk fråga för att hand-

läggas av ett parlament. Som första undertecknare av motionen så undrar jag 

vem som egentligen bestämmer på det självstyrda Åland. Är det lagtinget som 

via landskapsregeringen utformar dagspolitiken och de långsiktiga besluten 

eller är det tjänstemän och teknokrater som håller i den långsiktiga pekpin-

nen? På det sättet är frågan mycket intressant.  
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Vi som är lite äldre så har upplevt den nya Godbyvägens födelse. Den för-

verkligades efter en smärtsam process då det gällde att dra den nya väg-

sträckningen genom bygderna. Ni som har haft beröring med vägdragningar i 

ert privatliv så kan ju bara föreställa er vad det innebar att dra en helt ny 

landsväg, en ny sträckning.  

Vissa saker lämnas på hälft och det blev så i detta fall. Det handlar om 

dragningen av sträckan Näfsby – Gölby - landsväg 420, och var den ska an-

sluta till nya Godbyvägen. Vi kallar den fortfarande för nya Godbyvägen trots 

att den funnits länge och börjar bli gammal. Det är den benämningen som vi 

använder i folkmun och nu gärna även på denna nivå. 

Redan i tidernas begynnelse, vi talar om tidigt 1980-tal, fanns en önskan 

från vägplanerarnas sida att man skulle dra en helt ny anslutning från väster 

och rakt fram till nya Godbyvägen, genom den, för oss som bor i kommunen, 

oerhört vackra åsen som finns i Gölby. Det blev ingenting av det eftersom det 

inte fanns någon politisk enighet att göra ett sådant ingrepp i naturen. Det 

påverkade också att det finns fornminnen i nära anslutning. Det betyder att 

det som är den nuvarande fyrvägskorsningen, Björsby - Gölby, har levt kvar 

sedan dess. I och med att vägplanerarna hade mer långsiktiga planer, så an-

passades aldrig denna fyrvägskorsning till den standard som i övrigt gäller för 

motsvarande anslutningar längs nya Godbyvägen. Det blev en nästan normal 

korsning och inte några större av- och påkörningsfiler som i övrigt känne-

tecknar den här vägsträckan längs nya Godbyvägen.  

Från Jomala kommuns sida har det genom årens lopp enhälligt påtalats att 

man inte vill se en helt ny anslutning norr om den nuvarande fyrvägs-

korsningen. Jag kan inte dra mig till minnes hur många gångar man har gjort 

dessa påpekanden, men alla har väl trott att den här frågan skulle vara begra-

ven i och med att man har varit så tydlig i sina framstötar från kommunens 

sida. Däremot har det också funnit politiska initiativ på lagtingsnivå om att 

förverkliga den här nya anslutningen.  

Vad som har fått mig att reagera - och jag är tacksam att jag också fått 

medmotionärer - är att det nu visar sig att frågan i högsta grad är aktuell. 

Detta i och med att dragningen och ombyggnaden av den befintliga Näfsby-

vägen närmar sig Gölby. Så igen står vi inför ett vägskäl där vi har att ta ställ-

ning till om vi ska bygga en helt ny rondell, som det har talats om och som det 

finns riktningar på. Ska det byggas en sådan som placeras på helt orörd 

åkermark med de förändringar som sker i landskapsbilden i övrigt? Nya 

vägar till Gölby och Björsby och i förlängningen måste också vägsträckningen 

genom Björsby bykärna byggas om för att klara den ökade trafikmängden. 

Bästa vänner! Genom det här projektet skulle de befintliga väganslutning-

arna som finns till Andersböle- och Ämnäsområdet då stängas av. I motionen 

lyfter vi fram problematiken med det, bl.a. vad gäller möjlighet till snabba 

och effektiva räddningsinsatser på olika nivåer. 

När fullmäktige i Jomala för några månader sedan behandlade ett detalj-

planerärende, så dök det plötsligt upp ett beslut från infrastrukturavdelning-

en, där man på tjänstemannanivå meddelat markägaren, att om den nya an-

slutningen byggs så ska planeområdet anslutas till den nya korsningen. Det 

visar att den här frågan lever. 

Nu är förslaget helt enkelt att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att 

i brådskande ordning fatta beslut om att en rondell anläggs i den befintliga 

fyrvägskorsningen. Sedan anpassar man vägplanen för Näfsbyvägen och dess 
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fortsatta dragning in i Gölby bykärna till dessa förhållanden. Och om lag-

tinget går in för den här motionen, så är diskussionen om var Näfsbyvägen 

ska utmynna i framtiden för en gångs skull klar. 

Varför det är brådskande är därför att mätningar redan pågår. Byborna har 

nåtts av besked om att det ska satsas på en gångtunnel under den nya Godby-

vägen. Bästa vänner, i en tid när vi har ont om pengar och vi talar högtidligt 

om ett hållbart Åland, så de politiker som går emot den här motionen med 

tanke på natur- och miljöangrepp, ska nog tiga i framtiden om ett hållbart 

Åland. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Jag tror att ministern kommer att beröra vissa saker 

så jag avvaktar det anförandet med kommentarer i sakfrågan. Jag note-

rar, rörande själva motionen, att ltl Harry Jansson har en del medmot-

ionärer från centergruppen, men inte samtliga. Är det en spricka i cen-

tern eller vad beror det på att inte alla i centen har skrivit på? 

Ltl Harry Jansson, replik 

Jag tror att ltl Carlsson kan tala med vtm Veronica Thörnroos på egen 

hand ifall han är intresserad. Någon spricka tror jag inte föreligger. Jag 

tror att vtm Thörnroos ansåg, som tidigare infrastrukturminister och sit-

tande minister när tjänstemannabeslutet togs på den nivå som jag 

nämnde, dvs. att detaljplaneområdet i norra Gölby måste anslutas till en 

eventuell rondellanslutning, att det är bäst att hon inte är aktiv i denna 

fråga. Jag kan också tänka mig att det beror på att hon som medlem i fi-

nans- och näringsutskottet vill vara helt fri i samband med hörandena 

av motionens innehåll. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Mika Nordberg 

Herr talman! Jag vet inte riktigt var man ska börja, men jag tror att jag börjar 

med det som står i första meningen i motionen och som motionsställaren var 

inne på. 

”Jomala kommun” är det första som står där. Jag anser att det här nog 

kanske är mera en kommunal fråga än vad den har att göra i ett lagstiftande 

parlament. Likabehandling är något som jag anser är ganska viktigt. Utifrån 

det så undrar jag om vi i fortsättningen ska ha alla vägplaner och eventuella 

tankar och idéer om det till lagtinget. Ska lagtinget bli någon slags remissin-

stans för vägplaner? Ska vi i fortsättningen diskutera kurvradier på olika väg-

sträckningar, ska vi diskutera om cykelvägarnas placeringar ska vara på den 

högra eller vänstra sidan av vägen? Jag tror att vi slår in på en farlig väg om vi 

börjar titta på det. 

Ur mitt perspektiv anser jag att det här är en kommunal fråga och jag tror 

att finans- och näringsutskottet har svårt - med den arbetsbörda de har - att 

hinna behandla den här motionen i brådskande ordning, vilket uppmanas i 

själva klämmen. 

Herr talman! Utifrån det hoppas jag att ärendet har sin gilla gång. Vid de 

vägplaner som ställs ut så kommer kommunen att få vara en remissinstans 

och i så fall uttala sig om man är för eller emot eventuella vägdragningar.  
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Man har i motionen hänvisat till vägritningar. En ritning är en skiss, det är 

fortfarande ett arbetsdokument ifrån tjänstemännens sida. Det är ingen kon-

kret plan utan det är olika tankar och idéer. Vid olika vägdragningar så finns 

det alltid olika vägförslag. Det är först när det har lagts ett förslag som det går 

att ta ställning till som det finns något att besluta om. Det är åtminstone min 

uppfattning. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Talman! Vi har hört vissa nedvärderade omdömen om delar av opposit-

ionen från talarstolen från ministerhåll under dagens plenum. Nog så 

allvarligt. Jag är lite förvånad över att en minister ifrågasätter opposit-

ionens möjligheter att driva politik och frågasätter instrumentet med åt-

gärdsmotion.  

Bästa minister Nordberg! Det är ju det här sättet vi har att driva våra 

frågor, när vi inte annars har framgång i att få gehör för våra politiska 

förslag. Här har vi en konkret sak och det är i högsta grad en lagtings-

fråga. Det handlar om landskapsregeringens sätt att sköta sina affärer 

och det berör budgeten på alla sätt. Här är ett konkret förslag på vad 

som måste göras i och med att vägplanerarna hittills har vägrat lyssna 

på de politiska signaler som har givits. 

Minister Mika Nordberg, replik 

Herr talman! På inget vis vill jag begränsa lagtingsledamöternas möjlig-

heter att komma med initiativ i olika frågor. Jag tycker att om man ska 

diskutera olika vägdragningar så är det väl i samband med en budgetde-

batt. Där tar man t.ex. upp väganslag för olika satsningar och i det sam-

manhanget lämnar en budgetmotion som anknyter till eventuella infra-

struktursatsningar. Men att lyfta upp frågan på det här viset tycker jag 

inte är på det mest konstruktiva och konkreta sättet. Då kan vi även lyfta 

upp en vägskälsombyggnation på Kökar eller någonting sådant. Jag 

tycker att nivån blir lite konstig på diskussionerna i ett lagstiftande par-

lament. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Borde inte minstern välkomna sparförslag i vardagspolitiken från oppo-

sitionen sida? Den beskrivning som ministern ger över verkligheten, att 

det produceras en massa alternativa vägförslag vid sidan av det som 

borde vara huvudspåret, dvs. att man lyssnar till de politiska besked som 

har givits i frågan. Det är klart att vi kan återkomma med en budgetmot-

ion om det behövs. Men i det här läget handlar det om att få ett bråds-

kande beslut från lagtingets sida i och med att arbetet medför en helt ny 

väganslutning, en ny rondell på åkermarken och därmed nya väganslut-

ningar, därmed intrång på nya skyddsvärda områden. Det är ju det som 

pågår och det kostar pengar. Det är ett arbete som kan läggas ner, nu 

och här! 

Minister Mika Nordberg, replik 

Tack, herr talman! Som jag uppfattar saken så är det fortfarande endast 

antaganden när det gäller de ekonomiska realiteterna med var en even-

tuell rondell anläggs. Det finns inte något underlag här för att säga att 

om vi tar alternativ a eller b så kostar det x eller y euro. Jag tror att vi 
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ska låta avdelningens tjänstemän jobba fram ett färdigt förslag och när 

vi har förslaget kan vi titta på de konkreta åtgärderna efter det. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! Tidigare repliker har egentligen tangerat det som jag 

tänkte beröra. Jag tycker att det behöver påpekas att en del av våra möj-

ligheter från oppositionen att påverka och ta initiativ till åtgärder är via 

olika typer av motioner - budgetmotioner och åtgärdsmotioner. Jag tror 

att under alla år som man har drivit politik med olika inriktningar i lag-

tinget så har det kommit åtgärdsmotioner som också har berört frågor 

som kanske varit kopplade till en budget. Att försöka begränsa opposit-

ionen för att komma med olika åtgärder tycker jag verkar lite märkligt.  

Det här är en bra motion, där man i ett tidigt skede påpekar att man 

ska lägga ner arbetet med en ny dragning och koncentrera sig på var den 

nuvarande korsningen finns.  

Minister Mika Nordberg, replik 

Tack, herr talman! Vad jag vänder mig emot är att man i en lagstiftande 

församling är nere på detaljnivå, och pratat om – vilket jag tidigare var 

inne på – på vilken sida av vägen som cykelvägen ska dras. Det är helt 

okej att man lämnar motionen om man säger att man gärna skulle se att 

man förverkligar en cykelväg mellan t.ex. punkt A och B. Men att 

komma i detalj och säga att den sedan ska vara dragen på högra sidan av 

vägen, det var det som jag opponerade mig emot i samband med det här. 

Jag tycker att vi är nere på en lite för hög detaljnivå i en åtgärdsmotion. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Ja, det är väl inte så mycket mera att replikera, men jag kan bara dra 

mig till minnes, att när det har diskuterats anskaffningar av nya färjor, 

så har många politiker stått här och argumenterat för olika lösningar av 

färjetyper. Det har varit en del av debatten det också, där man antingen 

tagit åt sig eller nonchalerat det. Men nog har det bedrivits diskussioner 

på detaljnivå förut också, före förslaget kommer fram till lagtinget via 

budgeten. 

Minister Mika Nordberg, replik 

Igen vill jag säga vad jag var inne på tidigare. Att man diskuterar detaljer 

har jag förståelse för. Men att man då ska göra det i rätt sammanhang, 

det var det som var hela min poäng i mitt anförande. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Bert Häggblom 

Tack, herr talman! Att man inte ska få komma med en åtgärdsmotion som 

berör en landsväg, en av huvudvägarna till norra Åland, förvånar mig samt 

att man gör det från ministerhåll.  

Jag tycker att finansministern och lantrådet visar på en politik från land-

skapsregeringens sida som är positiv. Om det är kutym för liberalerna att ha 
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den linjen så är det bara att tacka och ta emot. Men moderaterna och social-

demokraterna har en annan aggressiv attityd gentemot oppositionen som jag 

inte förstår. Om man kommer med förslag som kan förbättra för vårt sam-

hälle och göra det billigare så att vi i budgeten inte behöver låna upp pengar 

så är det väl till fördel. Och ska vi folkvalda representanter inte här föra fram 

vad folk ute på fältet tycker och där ett enigt fullmäktige i Jomala har sagt 

samma sak, och där minister Mika Nordberg tillika är ordförande. Men ändå 

vill han inte ha upp det här utan vill skyla undan det. Det är ju ganska allvar-

ligt ifall vi börjar föra en sådan debatt där vi inte ska få ha en öppen debatt i 

vårt samhälle.  

Jag tycker den här motionen är bra. Många människor har redan drabbats 

av den nya Godbyvägen och det var jordbrukare som fick stora delar att sina 

verksamhetsförutsättningar förstörda. Då ska man inte nu förstöra den ännu 

mera med de planer som har funnits på tjänstemannanivå och som ltl Harry 

Jansson tog upp här. Det här är ett bra förslag! 

Däremot tycker jag att man också kan titta på annat än en rondell. En ron-

dell är inte allrådande, jag tycker man kanske kan titta på en påkörningsfil 

och en avkörningsfil, då kan man få det ännu billigare. Jag tycker också att 

minister Nordberg ska ta detta till sig och inte säga ”Nej vänta ni på budge-

ten”, för då är det ju klubbat och klart. Så är det när en budget kommer till 

lagtinget.  

När har oppositionen fått igenom en finansmotion? Berätta det för mig 

som inte har varit med här på många år! Mig veterligt så har det inte skett. 

Då är det väl bättre att man kommer in i ett tidigt skede och har en öppen 

dialog i utskottet och där förnuftigheter kan komma från olika håll. Ta bort 

det här med opposition och majoritet och lugna ner er lite - moderater och 

minister Nordberg! Då går det nog bättre i ert förvärv! 

Minister Mika Nordberg, replik 

Herr talman! Jag förstår inte riktigt den här frågeställningen där man 

från oppositionens sida nu säger att oppositionen på något sätt skulle 

begränsas i att få lämna åtgärdsmotioner. Det handlar inte överhuvud-

taget om att landskapsregeringen har någon slags påverkan på vilka 

motioner oppositionen får lämna. I min värld är det väl så att jag ska 

bemöta en motion som berör mitt ansvarsområde och då har jag väl all 

rätt i världen att komma med min syn på förträffligheten och nödvän-

digheten i den aktuella motionen, i demokratisk ordning.  

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, herr talman! Om ministern själv skulle höra och läsa sitt anfö-

rande i det stenografiska protokollet så hade han faktiskt, som jag upp-

fattade det, men rätta mig om jag har fel, en mycket negativ attityd. Kom 

inte hit med det där, det här är en kommunal angelägenhet, det här ska 

vi inte diskutera här för detta är en lagstiftande församling där man tar 

blankettlagar. Vad ska vi då göra i detta lagting om inte föra fram vad 

folk tycker och tänker ute i vår bygd. Det är därför vi är folkvalda. Sedan 

är det ni i landskapsregeringen som ska verkställa det som detta lagting 

och också lagstiftande församling beslutar. 
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Minister Mika Nordberg, replik 

Herr talman! Jag kanske inte har lika lång politisk erfarenhet som ltl 

Bert Häggblom, men åtminstone har jag lärt mig det att vi har olika ni-

våer på beslutsnivå. Vi har något som heter lagting där vi behandlar lag-

stiftning och vi har någonting som heter kommun där vi behandlar 

kommunala frågor. Min personliga uppfattning var att det här rör mera 

det kommunala planet än vad det rör lagtingsplanet och det förbehåller 

jag mig också rätten att få framföra i talarstolen. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, herr talman! Det här berör ju en landsväg, det är en huvudväg ge-

nom hela Åland. Det är inte någon kommunal bidragsväg vi diskuterar 

här, utan det är någonting som kommer i vår budget som behandlas i 

lagtinget.  

Alla lagtingsledamöter har initiativrätt, både till åtgärdsmotioner och 

till lagstiftningsinitiativ. Det här är ju en sådan. Jag tycker att det är jät-

tebra när det kommer in olika åsikter som kan göra det billigare, precis 

som minister Mats Perämaa efterfrågade att ”Stå inte bara där uppe i ta-

larstolen och kritisera utan kom med konkreta och bra förslag till åtgär-

der”. Det tycker jag att minister Mika Nordberg, som handhar en stor 

del av landskapets budget inom sitt förvaltningsområde, ska vara positiv 

till. Att han sedan inte håller med om vad lagtinget säger och tycker, det 

får han stå för och pröva i sin regeringskoalition.  

Talmannen 

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

Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget 

är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.   

Remiss 

5 Förenkling av fiskerätt på landskapets fiskevatten 

Ltl Mikael Lindholms m.fl. åtgärdsmotion MOT 3/2015-2016 

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. Diskuss-

ion.  

Ltl Mikael Lindholm 

Tack, herr talman! Fisket på Åland har under de senaste decennierna gått 

från att vara en huvudnäring som sysselsatte många till att idag endast sys-

selsätta ett fåtal på heltid. Sedan EU-inträdet har fiskarkåren påförts en 

mängd nya regleringar och pappersexercis samtidigt som lönsamheten för-

svunnit för dem som inte börjat med förädling och direktförsäljning. Stora 

bekymmer med predatorer som säl och skarv och ett drivgarnsförbud fick 

många att överge fisket i förtid eller att gå från heltidsfiskare till binärings-

fiske. Trålfisket efter strömming försvann också under denna period även om 

detta fiske brottades med andra problem än det kustnära fisket. 

Idag har vi kommit till en situation när vi inte längre klarar av att förse re-

staurangbranschen med färsk åländsk fisk under högsäsong. Att vara fiskare 

är ett hårt yrke och kanske snarare en livsstil. Men visst skulle vårt Åland 

vara fattigare utan denna yrkesgrupp.  
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Som ett sätt att minska på den onödiga byråkrati som omgärdar fisket och 

visa att vi fortsättningsvis vill ha en levande fiskarkår på Åland kunde dagens 

system ses över, där landskapets vattenområden är indelade i hela 18 olika 

fiskekortsområden med olika regelverk.  

Vårt förslag är att det för de registrerade yrkesfiskarna ska räcka med att 

lösa ett fiskekort för att få fiska i alla vattenområden som landskapet äger. 

Denna åtgärd är ingenting som enskilt kan rädda fiskarkårens situation, men 

den kunde i alla fall visa på god vilja. Kanske vi borde göra en förvaltnings-

plan även för denna utrotningshotade yrkesgrupp för att nå tillfredsställande 

bevarandestatus. 

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, herr talman! Jag vill även här uttrycka att jag tycker det här är en 

bra tanke och det som ltl Mikael Lindholm för fram. Jag har förstått att 

det finns problem.  Kanske det här förslaget kan lösa problemet och att 

kåren kan byta platser, vilket jag tycker att vi ser här. Och jag är den 

första att understöda detta och tycker att det här är ett jättebra förslag! 

Ltl Mikael Lindholm, replik 

Jag tackar ledamot Holmberg-Jansson för understödet. Det är inget som 

enskilt kan göra så stor skillnad men i varje fall kan det göra det något 

bättre för fiskarna. 

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack talman! När man diskuterar fiskekorten så kan man ju tänka sig att 

man ändå har två olika nivåer, man kan ha en nivå om man vill fiska på 

ett visst område och man betalar en annan summa om man vill använda 

sig av alltihop och se till att det finns en valmöjlighet. Men jag tycker att 

det är ett bra förslag och jag ser fram emot vad det kan bli utav det. 

Ltl Mikael Lindholm, replik 

Tack, herr talman! Visst finns det säkert möjligheter till det. Vi pratar 

om att vi ska förenkla och minska på byråkratin och då är det enklast om 

vi bara har ett, men jag är inte alls främmande för att man fortfarande 

kan ha två nivåer. Om man vill fiska bara på ett enskilt område så kan 

man ha en lägre avgift. Det var bara en tanke att vi ska försöka få det så 

smart och lindrigt som möjligt.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Lars Häggblom, replik 

Tack, herr talman! Jag tycker att motionen är bra men jag har förstått 

att en del av landskapets fiskevatten ingår i lokala fiskelag. Hur har le-

damot Lindholm tänkt angående den problematiken och hur har leda-

moten tänkt lösa den frågan? 

Ltl Mikael Lindholm, replik 

Tack, herr talman! Tack ledamot Häggblom! Det är klart att det är en 

försvårande omständighet om det är så. Där måste man titta på alterna-

tiva lösningar, så det svaret har jag tyvärr inte idag. Men det är ett bra 
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och viktigt påpekande. Jag tror ändå inte att det rör så många av de här 

områdena. Man kan slå ihop de andra, redan det vore en förenkling. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Tack, talman! Jag sympatiserar med ltl Lindholms ambitioner att för-

söka stärka yrkesfisket och dess möjligheter. Tyvärr tror jag inte att den 

här vägen är den rätta.  

Vi har i tio år haft ett system där man får fiska enligt tillstånd. Orsa-

kerna till det är att vi vet att vissa platser på Åland är mycket fiskrika. Vi 

har t.ex. att område i Kastelholm där åtta yrkesfiskare har tillstånd att få 

fiska. Vi vet att det finns 230 till som kanske skulle vilja det. Det innebär 

att alla skulle fara till samma ställe. Det finns stora risker för oönskade 

effekter som konflikter och utfiske på vissa områden och det går inte rik-

tigt i linje med den hållbarhetsambition som landskapet har. 

Ltl Mikael Lindholm, replik 

Tack, herr talman! Tack för det vicelantrådet! Just det område som vice-

lantrådet nämner kanske borde vara ett område som man borde fundera 

över, ifall man alls ska ha fiske där och under vilka tider. Vi har samti-

digt ett ansvar att vi ska hålla fiskbestånden i skick. Kastelholm är ju en 

del av ett lekområde för bl.a. gösen, så frågan är bara hur man ska lösa 

det. Jag tycker det är en problemställning, men att säga att det finns 230 

så är väl att ta i! Utav de 230 som har fiskarlicens så har ju det stora fler-

talet licens - kanske en bra bit över 100 av dem - bara utifall att de nå-

gon gång får så mycket fisk att de vill sälja. De flesta har ingen sådan 

ambition med att vara registrerad yrkesfiskare.  

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Jag tror att man ska tänka sig noga för så att man inte gör det ännu 

värre för dem som idag är yrkesfiskare och binäringsfiskare och som le-

ver på sitt fiske. Om man släpper det här fritt så minskar också de som 

lever på sitt yrkesfiske och deras förutsättningar att klara sig. Dessutom 

finns det risk för överfiske inom vissa områden. Därför har landskapet 

en sådan här reglering som i dagsläget fungerar väldigt bra och med en 

ganska enkel administration. 

Ltl Mikael Lindholm, replik 

Tack, herr talman! Att det fungerar bra idag får stå för vicelantrådet. Om 

man diskuterar med dem som fiskar så finns det nog en väldigt stor fru-

stration. Om du vill fiska på alla områden så ska du lösa ett fiskekort för 

varje område. Det skapar en onödig byråkrati. Det finns andra sätt att 

komma tillrätta med eventuellt överfiske. Då kan man väl sätta förbuds-

tider i stället. Jag ser inte det där som ett tillräckligt argument för att 

inte överväga den här motionen. 

Talmannen 

Replikskiftet till denna del avslutat. 
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Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, herr talman! Tack ltl Mikael Lindholm för en intressant motion. 

Det här lyfter fram en problematik som nog finns med fiskekorten i 

landskapets vatten. Men jag upplever också att vi har problem med öv-

riga fiskekort. Man borde egentligen se över helheten. Hur ser ledamo-

ten på sportfiskarna? Ska de åländska sportfiskarna få lösa in fiskekort 

på de här områdena och hur blir det då med turisterna? Ska också de 

kunna göra det? Hur ska man få in kostnader för fiskevården osv.? Jag 

skulle gärna vilja bredda motionen och diskussionen lite. 

Ltl Mikael Lindholm, replik 

Tack, herr talman! Tack ltl Kemetter! Enligt de uppgifter som jag har 

fått vad gäller sportfiske, så är det redan idag så att om du löser ett fis-

kekort på något av landskapets fiskevattenområden, så gäller det på 

samtliga. Det är den uppgiften som jag har fått, och då är det redan så 

att i dagsläget missgynnas yrkesfisket framför sportfisket. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, herr talman! Det var en intressant information. Det är någonting 

som utskottet får analysera. För mig är det nog så, vad gäller sportfis-

karna, att kanske de åländska sportfiskarna skulle kunna ha ett fiskekort 

för alla områden, men när vi ser till turisterna så tycker jag att vi skulle 

kunna ha mycket dyrare kort. På alla andra områden är det ganska dyrt 

att få fiska inom turistsektorn och det här skulle vara ett sätt att få in in-

täkter. Men det ska bli intressant för utskottet att analysera de här bi-

tarna och se vad vi kommer fram till. 

Ltl Mikael Lindholm, replik 

Tack, herr talman! Det är litet farligt att blanda in privat äganderätt med 

det som samhället äger. Jag är absolut för att vi ska gynna större fiske-

kortsområden och uppmuntra dem som vill gå samman och slå ihop 

sina fiskelag så att det blir större enhetliga kortområden. Men vi ska 

akta oss för att stifta lagar som inskränker på den privata äganderätten. 

Det tror inte jag att är rätt väg att gå. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Torsten Sundblom 

Tack, herr talman! Den här motionen som ltl Mikael Lindholm har skrivit och 

som nu är föremål för debatt, är på flera vis angelägen. Jag ska nämna några 

orsaker, men troligen finns det också flera än dem jag nämner. 

Då det gäller fiskevatten så är många byar uppsplittrade på ett flertal 

ägare. I en del är de uppdelade på fiskelag, i andra byar på rålagda vatten el-

ler kanske de är sämjodelade, och som eventuellt till och med går rå om, vil-

ket kan begränsa möjligheterna till yrkesmässigt fiske.  

Med yrkesmässigt fiske avser jag både heltidsyrkesfiske men även binä-

ringsfisket, vilket bägge har betydelse för att säkra tillgången på färsk mat-

fisk, både i handeln och inom industrin. Tillgången på färsk matfisk har också 

betydelse för besöksnäringen, man vill också äta gott på restaurangerna. Rät-

ten att fiska till avsalu, den kan också vara en morot för nya generationer fis-

kare, att kunna bo kvar i den åländska skärgården och finna levebröd utan att 
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flytta till någon tätort. Det kan betyda att skärgården av besökarna upplevs 

som mera positiv. Det här är några funderingar som jag tycker att utskottet 

ska beakta när man behandlar motionen.  

Fisketrycket bör vara på en långsiktigt hållbar nivå. Man kan fundera över 

om det finns några åtgärder och hur man kan göra med den biten. Vad är då 

en hållbar nivå? Därom finns det säkert flera åsikter. Som jag ser det är 

maskstorleken en sak som bör beaktas, kanske olika maskstorlekar beroende 

på årstid. Alla vet att lekfisken är lite rundare runt magen då den bär på 

rommen och fastnar lättare i täta nät, då är det bra att ha lite rumarenät. Så 

fiskar vi åtminstone i våra trakter, alltså rumarenät när det är lektider och se-

dan byter man andra tider på året.  

Sedan finns det en sak till, kanske man kunde införa några fredningstider 

vissa delar av året. Då kanske man kan preparera för att undvika överfiske lo-

kalt, det kan finnas andra områden där man kan fiska under den tiden av 

året. Det är något man kanske borde fundera på.  

Jag läste en rapport för kanske 15 år sedan som behandlade resultatet av 

en maskbegränsning som införts på ett fiskevårdsområde i sydvästra Finland. 

I det fallet var det gösbeståndet som fiskevårdsområdet ville skydda mot 

överfiske. Man införde en begränsning att inte fiska med 45 mm nät utan det 

måste vara rumarenät. Under första året av förbud med 45 mm maskor sjönk 

fångsten, andra året ökade fångsten för att det tredje året vara viktmässigt på 

samma nivå som före begränsningen med maskstorlek. Åren därefter var 

fångsterna på en betydligt högre nivå än innan begränsningarna infördes. Det 

betyder att det blir ett mera lönsamt fiske, som säkert då också är mera håll-

bart. Man fiskar på en stam som har något bättre tillväxt och man släpper 

några av de små fiskarna vidare att leka. 

Liknande erfarenheter berättade en fiskare, verksam i Hjälmaren, om för 

mig. Man hade liknande erfarenheter där, då också gällande gösbeståndet.  

I motionen föreslås ett fiskekortsområde för fiske på landskapets samtliga 

vattenområden. Där ser jag också ett alternativ som man kan diskutera i ut-

skottet. Ska man överväga att regelverket utformas så att man kan söka fiske-

kort på ett antal vatten - fem, åtta eller tio – och få detta, men kanske inte alla 

på en gång. Det är beroende på vilket fiske man ägnar sig åt och vilka vatten 

man behöver. Man skulle kunna få dem på ett kort. Det skulle kanske också 

vara något att fundera på. 

Gällande avgiften så ska man rimligtvis inte betala samma avgift för alla 

vattenområden, det borde bli någon form av mängdrabatt ifall man ska ha ett 

enhetligt fiskekort. Det här kan man överväga. Jag säger inte att man ska 

göra något på något visst vis, men jag tycker att man i utskottet ska diskutera 

de här sakerna, för och emot, och vilket som är bättre. 

Herr talman! Med detta sagt så ser jag fram emot ett betänkande och att 

läsa om detta i den här mycket angelägna frågan. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, herr talman! Tack ltl Torsten Sundblom för ett intressant anfö-

rande. I början lyfter ni fram det här med splittrade vatten och många 

privata intressen. Jag vet själv när sonen ska ut och fiska att det blir att 

köpa det ena fiskekortet efter det andra, bara för att kunna röra sig på en 

ganska liten yta. Det här är ett problem, framförallt för många sportfis-

kare.  
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Hur ser liberalerna på att man skulle ha ett gemensamt fiskekort för 

alla vatten, både privata och landskapsägda vatten, likt det system som 

man har i Sverige? 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Vi har ingen bestämd uppfattning i den frågan. Det 

här gäller våra privatägda vatten. En fråga som är mellan vattenägarna, 

där ju landskapet också är en av vattenägarna. Det är en fråga som bör 

lösas där. Vi har vatten som är rålagda, det ska vi också komma ihåg i 

det här sammanhanget. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, herr talman! Vi går ju mot modernare tider och också mot hållba-

rare tider, förhoppningsvis.  Ska vi bibehålla fiskbeståndet så att vi har 

bra med fisk i våra vatten och kan erbjuda bra näring åt både yrkesfis-

kare men också till fisketurismen, så tror jag nog att vi måste börja se 

över systemet och förenkla och minska på byråkratin. Då är det kanske 

dags att det privata också öppnar upp för allmänheten, att mot avgift 

komma på deras vatten.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Det är ju som jag sade. Det här måste vara en uppgö-

relse mellan vattenägarna. Vi ska komma ihåg att vi har äganderätten 

skyddad i grundlag, så här har vi någonting att fundera på.  

Talmannen 

Replikskiftet till denna del avslutat. Talmannen påminner, innan vi går vidare i replik-

skiftena, att en diskussion kring en åtgärdsmotion måste kretsa kring det den handlar 

om och får inte utvidgas, enligt vårt regelverk. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! Jag vill ändå ge en replik till det som ltl Torsten Sundblom 

nämnde. Det gäller erfarenheter av regleringar av gösfisket i bl.a. Hjäl-

maren. Jag vill informera, speciellt ledamöterna i finans- och näringsut-

skottet, att just i morgon kväll så kommer en länsfiskekonsulent, från 

Hjälmaren i Örebro län, till Åland. Han kommer att berätta om de erfa-

renheterna och hur man kan göra för att få ett ökat bestånd just genom 

att införa vissa regleringar. Så kl. 19.00 i morgon i Sund!  

Ltl Mikael Lindholm, replik 

Tack, herr talman! Tack ledamot Torsten Sundblom! Vad det gäller 

maskstorlek på nät så äger det säkert sin riktighet. Vi har ett bekymmer 

på så vis att vi har ett blandfiske. Man fiskar på olika arter och ska man 

ha olika maskstorlekar på näten för de olika arter man fiskar så uppstår 

bekymmer. Hur ser ledamoten på att man i stället mera skulle tänka på 

fredningstiden, exempelvis för gös? 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Det håller jag med om och det kan vara ett alternativ. 

Jag tog också upp fredningsområde under vissa tider. Det var just den 

tanken jag hade. Som alla vet är också jag en av de binäringsfiskare som 
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finns i skärgården och fiskar när jag har tid och hinner. Fisket är en vik-

tig fråga. 

Ltl Mikael Lindholm, replik 

Tack, herr talman! Det andra jag kom att tänka på i ltl Torsten Sund-

bloms anförande var det här med att ha olika avgifter för hur många fis-

kevatten man har. Det kan säkert äga sin riktighet. Orsaken till varför 

motionen är ställd som den är, är för att vi ska minska på byråkratin. 

Risken är att om man sätter alltför många olika kriterier och regler, så 

blir det inte lättare. Hur ser ltl Torsten Sundblom på det? 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Jag har svårt att kommentera det. Jag tänkte mera på att det inte är nå-

gon vits för en fiskare i Kökar att ha ett fiskekort på ett område i Eckerö 

eller för en fiskare i Eckerö att ha ett fiskekort på ett område i Brändö. 

Det blir långa resor och det blir väldigt lite över av fisket. Vad jag förstår 

så riktar det här sig främst till nät- och fjällfiske för där är inte lönsam-

heten så stor att man kan köra upp så mycket bränsle. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl John Holmberg 

Herr talman! Bästa lagting!  Jag tackar ltl Mikael Lindholm som brinner för 

yrkes- och binäringsfiskarna och jag förstår hans grundidé.  Så långt är även 

jag med på tåget. Jag vill problematisera några frågeställningar som dyker 

upp när jag tagit del av motionen. 

 Fiskekortsavgifterna pendlar idag mellan 20-60 euro per år, beroende på 

områdets storlek. Jag undrar vad ledamoten Lindholm har för idé vad ett 

helhetsfiskekort kunde kosta? Tar vi ett snitt så skulle det vara 40 euro per 

område och på 18 områden skulle det i runda slängar betyda drygt 700 euro. 

 Landskapets fiskevatten är idag begränsade för yrkesfiskare med antal 

nätmeter per ha och där bara ett visst antal fiskare får tillstånd inom samma 

område att bedriva yrkesfiske. Detta för att garantera ett hållbart fiske. För 

landskapets större områden kan ett alternativt tillstånd ges där antal nätme-

ter är fler, men istället är antal fiskedagar per månad begränsade. Vad har le-

damot Lindholm för idé kring det? Vill ledamot Lindholm begränsa det totala 

antalet yrkesfiskare som kan nyttja områdena eller vill ledamot Lindholm att 

uttaget ur dessa områden blir avsevärt större? Alltså, ta bort begränsningen 

gällande uttag, antal nätmeter och fiskedagar per månad.  

 Med ett helhetsfiskekort försvinner möjligheten att prioritera fiskare som 

bor nära eller i ett specifikt fiskekortsområde. Hur ser ledamot Lindholm på 

det? Här ser jag kanske en risk för att det blir konflikter.  

Jag delar verkligen ledamot Lindholms bild av problemen med skarv och 

säl. Dessa påverkar fiskebeståndet mycket negativt. Tyvärr ser jag inte denna 

motion som en lösning på det problemet. Jag hoppas att vi tillsammans kan 

motverka sälen och skarven på ett ännu bättre sätt. Jag tror att det är det 

stora problemet mot yrkesfiskarnas framtid också här på Åland. 

Ltl Mikael Lindholm, replik 

Tack, herr talman! Tack ltl John Holmberg! Exakt vad summan ska 

vara, om man ska fiska på samtliga områden, kan jag inte uttala mig om. 
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Vad det gäller de stora sammanhängande sportfiskekorten, typ Eckerö-

kortet, så tar de 120 euro per år enbart för ett sportfiskekort, om jag inte 

missminner mig. Nog bör man få en mängdrabatt eftersom man ändå 

inte kan utnyttja mer än kanske två eller tre fiskekortsområden samti-

digt. Oavsett summan så tror jag nog att det mera handlar om frustrat-

ionen över att man är tvungen att lösa massor av olika kort. Jag tror 

också att man ska vara lite försiktig med att överdramatisera vilken 

otrolig anstormning det ska bli på de olika fiskekortsområdena bara för 

att man får fiska med alla. Så stort intresse är det tyvärr inte för fiske. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Camilla Gunell 

Herr talman! Tiden är knapp om också debatten om hälso- och sjukvårdsre-

formen i riket ska äga rum. Några kommentarer. Som jag sade i min replik så 

sympatiserar jag med förslagen om att stärka yrkesfiskarnas situation. Jag är 

dock tveksam till om det här är vägen att gå.  

Några fakta. Landskapet har i dagsläget 18 vattenområde med en samman-

lagd yta på 27 000 ha, till vilka man nu beviljar fisketillstånd. Det är i första 

rum yrkesfiskarna som ska beaktas när det gäller möjlighet att fiska yrkes-

mässigt på landskapets vatten. Efter dem kommer binäringsfiskarna och om 

utrymme finns, andra registrerade fiskare.  

Under 2016 inkom 68 ansökningar omfattande sammanlagt 179 olika till-

stånd. Av dessa har fastighetsverket, som har hand om tillståndsgivningen för 

2015, beviljat 138 tillstånd. Tillstånden söks på en blankett som skickas ut till 

alla registrerade fiskare. Ansökningarna ska i regel lämnas in inom januari 

månad och avsikten är att beslut fattas utgående från helhetsbilden inom 

mars månad. Den som beviljas tillstånd ska söka ut det innan fisket inleds 

och det är sedan i kraft ett år framåt.  

Under åren har det framkommit att vissa områden är betydligt attraktivare 

än andra och därför har man slagit fast i riktlinjerna om högsta antal tillstånd 

för varje område. Jag nämnde i replikväxlingen ett sådant område, det finns 

flera, som är ytterst attraktiva och som skulle vara väldigt besökta under vissa 

tider av året när fisken finns i de här områdena. För att skydda yrkesfiskarnas 

lönsamhet så har man den här tillståndsgivningen. 

Områdenas kostnader berördes också. Beroende av område så kostar ett 

yrkesfisketillstånd i dagens läge antingen 20, 40 eller 60 euro. Skulle man 

ändra riktlinjerna så att man med ett och samma tillstånd kunde fiska yrkes-

mässigt på samtliga områden, så skulle det enligt landskapsregeringen med-

föra vissa oönskade effekter. Ett var ltl John Holmberg inne på. För yrkesutö-

varen skulle det medföra höjda avgifter oberoende av om man nöjer sig med 

att fiska i endast ett eller i ett fåtal områden. Den sammanlagda avgiften för 

rätten att fiska på alla områden skulle vara, runt 700 euro, enligt dagens taxa. 

Fisket skulle också koncentreras till ett fåtal och till de mest attraktiva områ-

den, vilket vi vet av tidigare erfarenheter och som ledde till oönskade konflik-

ter och som kanske är skälet till att regelverket kom, vilket nu är tio år gam-

malt. Fisketrycket skulle då inte stå i proportion till områdenas bärkraft, dvs. 

det kan leda till överfiske som i sin tur leder till sämre fångster och därmed 

sämre lönsamhet för yrkesutövaren. Om det är det här som blir resultatet av 
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ledamot Lindholms motion så tror jag inte att det riktigt är det som har efter-

frågats.  

Det här är litet underlag för utskottet och vi kommer givetvis till utskottet 

när motionen behandlas vidare. 

Ltl Mikael Lindholm, replik 

Tack, herr talman! Tack fru vicelantråd! Jag är naturligtvis medveten 

om att det inte är riktigt enkelt det här, men jag tycker ändå att man 

problematiserar onödigt mycket. Det står ingenstans i motionen att man 

inte kan ha prioriteringar om vilka som ska få fiska i områdena och om 

man anser att det är de som har en betydande del av sin inkomst som 

ska vara de enda som får fiska. Man kan också tänka sig att åtminstone 

alla i samma region kunde gå under samma fiskekort. I Saltviks skär-

gård på norra Åland så har vi delat upp åtminstone fem fiskekortsområ-

den som alla ligger på väldigt kort avstånd ifrån varandra och som bara 

nyttjas under en liten tid och där överfiske inte förekommer.  

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Det gäller väl att ta ett helhetsgrepp, som det modernt sägs nuförtiden 

om det mesta, och även här. För mig är det väldigt viktigt att vi jobbar 

både med fiskevården men också med yrkesfiskets möjligheter med 

hållbar utveckling. Vi ska tänka på att stärka bestånden och, som tidi-

gare nämndes, också vara beredda att titta på maskstorlekar och andra 

åtgärder som kan främja fiskbestånden. Det gäller att vara aktsam, 

också med detta, om man med den ena handen jobbar för att främja och 

öka fiskbestånden så kan man inte heller tillåta ett oreglerat fiske, utan 

det här måste givetvis gå hand i hand, så att man långsiktigt kan stärka 

yrkesfisket. 

Ltl Mikael Lindholm, replik 

Tack, herr talman! Motionen strävar inte efter att det ska vara oreglerat 

utan den strävar till att minska byråkratin för den enskilde fiskaren. Vi 

är inte ute efter att det ska bli vilda västern! Man får titta på lämplighet-

en. Om det finns ställen där det finns belägg för att det överfiskas, så 

måste man skrida till åtgärder.  

Mig veterligen är det tyvärr så att övervakningen av fisket på land-

skapets vatten i det närmaste är obefintlig. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Tack talman! I utskottet får man titta närmare på byråkratin, men byrå-

krati brukar man tala om när det är riktigt mycket papper och det är 

svårt. Här är det fråga om en blankett som skickas hem, som man krys-

sar i och sedan är det gjort.  Det är den byråkratin. Det är nog inte så oö-

verstigligt.  

Det finns mycket att göra på fiskeriområdet som helhet och när det 

gäller övervakning och liknande så är det sådant som vi kommer att dis-

kutera nu, både när det gäller sportfiske och annan typ av fiske. Det 

finns behov av att se över det, kanske genom en överenskommelseför-

ordning med riket, om man kunde utöka sjöbevakningens möjligheter 

att också övervaka fisket. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Diskussionen är avslutad.  

Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget 

är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.    

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls den 18 april 2016 klockan 13.00. Plenum är avslutat. Lagtinget fort-

sätter nu sitt arbete med lantrådets upplysning.  

Övrigt 

6 Lantrådets upplysning 

LU 1/2015-2016 

Lantrådet Katrin Sjögren har önskat ge lagtinget en upplysning gällande konsekvenser-

na av rikets planerade reform av hälso- och sjukvården.  

Enligt lagtingsordningens 45 § kan lantrådet ge lagtinget upplysningar i aktuella frågor. 

En sådan upplysning ges utanför föredragningslistan vid en tidpunkt som avtalas med 

talmannen, som efter samråd med talmanskonferensen har beslutat att denna upplys-

ning kan ges omedelbart efter dagens plenum. Talmanskonferensen har beslutat att 

gruppanföranden, men inga repliker, tillåts med anledning av upplysningen. 

I en diskussion ger talmannen ordet enligt eget övervägande och när talmannen anser 

att saken diskuterats tillräckligt, förklarar han diskussionen avslutad. Talmannen 

kommer att vid behov ge lantrådet möjlighet att till sist besvara eventuella frågeställ-

ningar som uppkommit under gruppanförandena. Lagtinget fattar inget beslut med an-

ledning av upplysningen.   

Lantrådet Katrin Sjögren 

Talman! Bästa lagting! Finlands regering genomför en social- och hälsovårds-

reform, som också kallas SOTE, vilket är den finska benämningen. Det är en 

av de största reformerna som genomförts i Finland. Nya områden bildas - 

landskap - för att ta över all social- och hälsovård av samtliga kommuner i ri-

ket. Målet är att samordna, effektivera, öka valfriheten och totalt sätt förenkla 

finansieringen. Kommunerna mister en stor del av både verksamhet och per-

sonal. Det är fråga om över 220 000 anställda, hälften av kommunernas to-

tala personalantal. Riksregeringen har gått in för att kommunerna inte kom-

mer att ha ett betydande ansvar över finansieringen av social- och hälsovår-

den. Finansieringen förbereds utifrån att staten har finansieringsansvaret. Ett 

alternativ finns också där de självstyrda områdena – landskapen - kan få be-

skattningsrätt, ett alternativ som kan bli aktuellt i framtiden. Det handlar om 

makt, det handlar om ekonomi och det handlar om strukturer.  

När vi läser dagstidningar och när vi hör på nyhetsutsändningar så är det 

svårt att inte se skogen för alla träd. Det man vill göra på rikssidan är att ha 

ett patient- och klientperspektiv. Man vill att man som äldre människa ska 

komma till de nyinrättade social- och hälsovårdscentralerna och att du ska 

kunna få den service du behöver, vare sig det är hälso- och sjukvård eller so-

cialvård. Vården ska utgå från patienten eller klienten. Pengarna ska samlas 

och arbeta efter patientens och klientens bästa. Det är på många sätt ett vis-

ionärt nytänkande och Finland har faktiskt en hel del stolta traditioner när 

det gäller socialvården.  
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Efter kriget var det ett mycket svårt läge i staten Finland och då inrättade 

man t.ex. babylådan, man inrättade skollunch för alla barn och ungdomar 

och det resulterade så småningom i att man hade världens lägsta spädbarns-

dödlighet. 

Reformen är enorm, över 200 lagar ska skrivas om. De lagförslag som först 

är på kommande i riket handlar om att göra förändringar i hälso- och sjuk-

vårdslagen där man koncentrerar akut- och specialsjukvården. I praktiken 

bestäms det då på vilka orter man i fortsättningen får ordna jourverksamhet 

dygnet runt under alla dagar i veckan.  På samma vis kommer socialvårdsla-

gen att ändras. 

Enligt uppgift kommer två andra lagutkast på remiss i maj. Det handlar om 

att fastställa principerna för hur social- och hälsovården ska organiseras samt 

en lag som skapar grunden för landskapens verksamhet. Dit hör finansiering-

en. Stridsäpplet har varit landskapsskatt, som Centern i riket föredragit, eller 

statsskatt, som Samlingspartiet föredragit. Ytterligare en pusselbit i refor-

men, eller ett träd, handlar om att man vill skapa ett valfrihetssystem som 

också innehåller en finansieringsdel. Om jag vet att jag behöver utföra en 

planerad operation ska jag som medborgare kunna bestämma om jag vill gå 

till den offentliga vården, den privata vården eller om tredje sektorn har ett 

alternativ. 

Dessutom föreslås att landskapen ska ta över flera funktioner från stat och 

kommun. Avsikten är att koncentrera räddningsverksamheten till fem områ-

den. Man diskuterar näringspolitik och miljöförvaltning. 

Efter utlåtanderundan nu under våren, fattar riksregeringen sitt slutliga 

beslut om hur reformen ska se ut och en regeringsproposition ska lämnas till 

riksdagen på senhösten. 

Siv Sandberg, forskare i offentlig förvaltning vid Åbo Akademi, säger att 

allt ska fungera den 1.1.2019 och att ”Det är sällan någon har försökt göra så 

här många olika saker på en och samma gång.” 

Lagförslagen är ännu inte skrivna. Det som finns är utredningar, det finns 

bakgrundsrapporter och politiska principbeslut.  

Hur påverkas Åland och självstyrelsen? I beredningen utgår man alltså nu 

ifrån att finansieringen ska blir ett statligt ansvar. I januari träffade socialmi-

nister Valve Finlands socialminister Rehula för att orientera sig om situation-

en och för att klargöra hur systemen kan komma att påverka Åland.  

Den 23 februari inkom ett brev från finansministeriet med statssekreterare 

och kanslichef Hetemäki som undertecknare. I tjänstemannaberedningen av 

finansieringen har man beslutat att gå vidare med en modell där skatteutta-

get genom kommunalbeskattningen sjunker och skatteuttaget genom statsbe-

skattningen ökar i motsvarande mån.  

Åland har en särställning vad beskattningen beträffar och finansministe-

riet önskar föra separata förhandlingar med landskapet. Landskapsregering-

en agerade direkt. Vi kallade in tjänstemän vid finansavdelningen från deras 

vintersemester omedelbart för att sätta i gång att bereda ärendet, göra beräk-

ningar och simuleringar och också ÅSUB kopplades in. Den 12 februari fick vi 

finansministeriets brev och vi satte genast igång att arbeta. Den 2 mars in-

formerades Ålandskommittén och den 3 mars höll landskapsregeringen en 

presskonferens. Så snart lagtinget var på plats efter vinterledigheten informe-

rades både finans- och näringsutskottet samt självstyrelsepolitiska nämnden.  
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Total öppenhet och transparens har hela tiden varit landskapsregeringens 

devis.  

Kontakterna med finansministeriet har varit och är intensiva. Landskaps-

regeringens bedömning är att det finns kunskap och förståelse för de kompli-

cerade förhållanden som råder. Förhandlingarna som inledningsvis sköts på 

tjänstemannanivå, biträds från åländsk sida av förvaltnings- och utvecklings-

chefen, finanschefen, avdelningsjuristen samt budgetplaneraren. Enligt pla-

nerna träffar gruppen statssekreterare Hetemäki och andra berörda tjänste-

män den 16 maj. 

Landskapsregeringen har analyserat olika alternativ, dess konsekvenser 

samt för- och nackdelar. Vi har tittat på kraftigt ökad progression i statsbe-

skattningen, en tilläggsbeskattning, ett särskilt Ålandsavdrag i statsbeskatt-

ningen, ett särskilt SOTE-avdrag i kommunalbeskattningen och en enbart 

höjd avräkningsgrund för att kompensera förslaget och att landskapet övertar 

behörigheten avseende hela förvärvsinkomstbeskattningen. Spåret, fortfa-

rande från rikshåll, är en justering av avräkningsgrunden.   

Landskapsregeringen har tydligt meddelat finansministeriet att finansie-

ringsalternativen kommer att leda till stora konsekvenser för landskapet och 

ytterligare, med anledning av avräkningsgrunden som bas för dagens finan-

sieringssystem, förutsätter vi att förhandlingar kommer att föras med respek-

tive finansministrar i ett senare skede.  

Inför statsministerns och Ålandsministerns besök var en av de avgörande 

punkterna på agendan social- och hälsovårdens konsekvenser. Landskapsre-

geringens tydliga krav var att reformen skulle neutraliseras, både finansiellt 

och behörighetsmässigt, för självstyrelsens del.  Det kravet var också redan 

förankrat hos Ålandsministern vid landskapsregeringens besök i Helsingfors i 

februari. Landskapsregeringen upplever att vi har fått förståelse för finansie-

ringsbiten. Men då återstår den stora frågan om behörigheten inom kommu-

nalbeskattningen. Jag ska citera mig själv. Jag tror att jag uttryckte mig med 

att ”Det är ett hugg mot självstyrelsen”. Och det är det! Det fick också land-

skapsregeringen ta kritik för, att vi var öppna och att vi sade det vi visste och 

med de konsekvensbedömningarna som vi hade gjort, så får det stor påver-

kan på självstyrelsen. Det fick vi ta kritik för. 

Vi upplever ändå att det finns en enighet och en insikt om allvaret. Ålands-

kommittén arbetar med frågan och informerar dess medlemmar. Lagtinget 

var till riksdagen där man tog upp det med de olika riksdagsgrupperna och 

senast när Åland besökte Folktinget så förankrade man också frågan där.  

Parallellt med allt det här tillsatte social- och hälsovårdsministeriet i de-

cember en utredningsgrupp. Det finns otroligt många utredningsgrupper som 

ser på olika bitar. Utredningsuppdraget gick ut på att utreda valfriheten inom 

social- och hälsovården och ett finansieringssystem för detta. Alltså just att 

du som patient eller klient ska kunna välja servicepunkt.  

Utredningsgruppen lämnade en mellanrapport den 15 mars och slutrap-

porten beräknar man att ska avges den 31 maj. Hela det här uppdraget hand-

lar om hur Folkpensionsanstalten (FPA) är uppbyggd och vad FPA har för 

uppgifter. 

Det alternativ som utredningsgruppen presenterar är att medel som har 

samlats in till sjukförsäkringens ersättningar sammanslås med statens hel-

hetsfinansiering av social- och hälsovårdsreformen. Det blir alltså en del av 
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finansieringsbiten, det som också FPA har och hela socialförsäkringssyste-

met.  

Medlen skulle allokeras till den offentligt finansierade social- och hälso-

vården och då skulle man också kunna tillämpa en omfattande valfrihet för 

patienterna och klienterna. Sjukförsäkringsersättningarna skulle inte längre 

utbetalas för användningen av privat hälso- och sjukvård. Som patient eller 

klient får du göra vad du vill med de medel som står till buds. Du får välja var 

du vill gå till tandläkare, var du vill operera blindtarmen eller var du vill ha 

din äldreomsorg. Även finansieringsansvaret för läkemedelsersättningar, re-

sekostnadsersättningar samt rehabilitering diskuteras att ska överföras till 

landskapen, alltså till vårdområdena. Också där har man en helhetstanke. Det 

finns en aktör som bestämmer vad du ska få för läkemedelsersättning och re-

sekostnader och vad du ska ha för rehabilitering. Också det här kommer att få 

stora konsekvenser för Åland.  

År 2015 utbetalades 16,5 miljoner i sjukvårdsersättningar av FPA hos oss.  

Av den summan utgjorde läkemedel cirka 8 miljoner, läkararvoden 1 miljon 

och ersättningar för resor 2 miljoner. Övriga ersättningar om cirka 5 miljoner 

utgjordes av tandvård, undersökningar och behandlingar. 

I den här mellanrapporten så fanns inte Ålands särställning som självstyrt 

landskap och de olika förslagens konsekvenser för landskapet diskuterades 

inte i mellanrapporten. Mellanrapporten kom den 15 mars och landskapsre-

geringen hade en överläggning den 17 mars, två dagar efter att mellanrappor-

ten offentliggjordes.  Det inbjöds till en allmän och stor hearing den 4 april 

och landskapsregeringen deltog i hearingen. Vi framförde följande: ”Land-

skapsregeringen har i sig inte synpunkter på hur riket väljer att organisera 

och finansiera social- och hälsovården eller valfriheten. Ålands särställning 

som självstyrt landskap nämns inte i mellanrapporten. Den offentliga 

hälso- och sjukvården liksom den offentliga och privata socialvården tillhör 

enligt självstyrelselagen landskapets lagstiftningsbehörighet, medan social-

försäkringssystemet och med den förknippade förmåner, såsom sjukförsäk-

ring, hör till rikets lagstiftningsbehörighet.”  

Om riket väljer att förverkliga en modell där medel som samlats in till sjuk-

försäkringens ersättningar sammanslås med statens helhetsfinansiering av 

social- och hälsovården, framgår det inte ur utredningsgruppens mellanrap-

port om nuvarande system för Ålands del planeras att bibehållas eller om 

motsvarande belopp som i riket diskuteras att föras över från staten på land-

skapen också planeras att överföras till landskapet Åland. Om detta inte är 

fallet, att en motsvarande överföring till landskapet planeras, skulle de pre-

senterade förslagen sammantaget innebära en betydande kostnadsöverföring 

på landskapet Åland och ställa ålänningarna i olikvärdig ställning i förhål-

lande till de aktuella rättsområdena i jämförelse med rikets invånare.  

Landskapsregeringen framhöll tydligt att riket inte ensidig kan ändra sjuk-

försäkringens penningflöden och förmåner och inte kan förändra lagstift-

ningsbehörigheten i fråga om den behörighetsfördelning som råder enligt 

självstyrelselagen. Riket kan således inte ensidigt ändra flöden och förmåner 

inom socialförsäkringen om det innebär att överflytta det formellt juridiska, 

ekonomiska eller förvaltningsmässiga ansvaret för landskapet Åland.  
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Ålands landskapsregering framförde också ”att Ålands särställning som 

självstyrt område bör beaktas i den fortsatta beredningen av reformförsla-

gen.”  

Efter den här hearingen så konstaterade utredningsgruppen och dess ord-

förande, att de framförda aspekterna inte föresvävat utredningsgruppen och 

att det som hade framförts skulle beaktas i fortsättningen. Utredningsgrup-

pen inbjöds att kontakta landskapsregeringen om man har behov av ytterli-

gare information eller sakkunskap om självstyrelsen. 

Landskapsregeringen tog också kontakt med social- och hälsovårdsmi-

nisteriet. Det finns en Ålandsansvarig där. Vi kan konstatera att vi är inne i 

ett orienteringsskede och när det är färdigt är det dags att ta ut riktningen 

vart vi i landskapet vill gå.  

Det kan innebära, trots att vi får alla medel, alla de pengar som finns i so-

cialförsäkringssystemet inom FPA, att vi behöver bygga upp helt nya egna sy-

stem. När vi vet hur det ser ut – vi är som vakthundar på finansieringen, vi 

bevakar behörigheten, vi kommer också att bevaka utvecklingen med FPA 

och socialförsäkringssystemet – så behöver vi på Åland fundera över hur vi 

vill ha det. Det är mycket möjligt – jag finner det som sannolikt – att vi behö-

ver ha parlamentariska kommittéer som tittar på de här frågorna, hur vi ska 

ha det i framtiden och hur vi ska göra det på allra bästa sätt för Åland och 

ålänningarna och de som är i behov av hälso- och sjukvård. 

Talmannen 

Vi har hört lantrådets upplysning och övergår nu till gruppanförandena. Först ges ordet 

till ltl Pernilla Söderlund som håller liberalernas gruppanförande. Maximalt 10 minu-

ter! 

Ltl Pernilla Söderlund 

Herr talman! Eftersom gruppledare Viveka Eriksson är förhindrad, på grund 

av sjukdom, att hålla vårt gruppanförande, så håller jag det i stället.  

Den liberala gruppen ger sitt fulla stöd till landskapsregeringen i deras 

strävanden att konsekvenserna av den s.k. SOTE-reformen inte ska påverka 

självstyrelsen. 

Landskapsregeringen tog direkt tag i ärendet när det landade på regering-

ens bord. Tjänstemän och ministrar kallades in, eftersom förslaget helt riktigt 

uppfattades som katastrofalt för självstyrelsen.  

Analysen som gjordes visade också på att förslaget på finansiering av soci-

al- och hälsovårdsreformen i Finland, som den då presenterades, skulle rubba 

grunderna för självstyrelsen. Direkt när landskapsregeringen insåg vidden av 

förslaget informerades Ålandskommitténs åländska medlemmar, den parla-

mentariska grupp som behandlar nytt landskapsandelssystem och självstyrel-

sepolitiska nämnden.  

Till skillnad från vad som sagts från annat håll tidigare vill liberalerna un-

derstryka, att det är bra att vi har en proaktiv regering som direkt stod be-

redda att ta tag i den svåra frågan och möta de hot som riktas mot självstyrel-

sen. 

Många svåra frågor har sysselsatt vår regering under deras första hundra 

dagar, men just frågan om implementering av social- och sjukvårdsreformen 

är nog det allra största hotet mot självstyrelsen i modern tid. 
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För det första innebär förslaget ett ekonomiskt bortfall för Åland. Ökat skat-

teuttag från ålänningarna kommer inte att ge motsvarande utfall via klump-

summan. Så ålänningarna kommer att till viss del delta i reformens förverkli-

gande, samtidigt som självstyrelsen har behörighet inom området och själva 

står för servicen och kostnaderna för social- och sjukvården i landskapet. 

Som bekant har vi redan, i och med att sjukvården är överförd på landskapet, 

genomfört en liknande reform som nu är på gång i Finland.  

För det andra så kommer det ökade skattetrycket på befolkningen att mild-

ras genom åtgärder inom kommunalbeskattningen i landet i övrigt. Men på 

Åland har vi behörighet inom kommunalförvaltningen och också egen behö-

righet för kommunalbeskattningen. I ett slag undandras grunden för det 

kommunala självstyret på Åland. Eftersom landskapsregeringen knappast 

kan tillåta att ålänningarnas skattetryck ökar i förhållande till den övriga be-

folkningen i landet, så kommer landskapsregeringen att vara tvungna att 

kompensera kommunerna via landskapsandelarna för den sänkning av 

kommunalskatten som då dikteras uppifrån och inte på grund av kommu-

nernas egna beslut. 

För det tredje undergrävs den beskattningsbehörighet som Åland har - 

alltså den kommunala beskattningen - genom beslut som fattas i Finland. 

Alltså de beslut som regering och riksdag fattar drar undan mattan för själv-

styrelsen och vår rätt att själva organisera vårt samhälle. Och mattan dras 

också undan för den del av beskattningsbehörigheten som ligger inom land-

skapets ansvarsområde. 

Liberalerna har följt de diskussioner som förts om finansieringen av den 

s.k. SOTE -reformen med stor oro. Vi har konstaterat att vilken väg regering 

och riksdag än väljer så kommer besluten att, på ett allvarligt sätt, gripa in i 

självstyrelsesystemet. Och troligen är den väg som reformen nu verkar ta den 

mest ödesdigra för självstyrelsen. 

Den enda väg som är rimlig i det här läget är att finansieringen blir full-

ständigt kostnadsneutral gentemot Åland och att de finansiella principer som 

ligger till grund för vårt ekonomiska system inte påverkas överhuvudtaget. 

I samband med att Finland införde systemet med medieskatt så undantogs 

åländska skattebetalare eftersom mediepolitik är en åländsk behörighet. Där 

finns en modell som rimligen bör kunna tillämpas nu, eftersom social- och 

hälsovård också är åländsk behörighet. 

Vi liberaler är medvetna om att landskapsregeringen har en tuff uppgift att 

övertyga finansministeriet och regeringen i Finland. Men vi förväntar oss att 

landskapsregeringen i förhandlingarna med landets regering håller hårt på 

att Åland inte ska beröras av åtgärderna som vidtas med anledning av den 

här social- och hälsovårdsreformen. Vi förväntar oss att vi ålänningar inte ska 

vara med och betala för reformer i Finland inom behörighetsområden som vi 

själva förfogar över och vi förväntar oss att det ekonomiska utfallet av avräk-

ningen inte påverkas. Landskapsregeringen arbetar hårt med frågan, bygger 

argumentation och tar fram underlagsmaterial. Liberalerna ger sitt absoluta 

stöd till det arbetet. 

För framtiden är det nu övertydligt och ännu viktigare att arbetet med ett 

nytt ekonomiskt system, som bereds i Ålandskommittén, slutförs och genom-

förs på ett sådant sätt att åtgärder inom det finska samhället, och beslut fat-

tade av riksdag och regering, inte ska kunna rubba självstyrelsesystemets 
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grunder eller förändra det ekonomiska systemet som överenskommits för att 

trygga självstyrelsens skötsel och kostnader. 

Talmannen 

Ordet ges nu till ltl Roger Nordlund för centerns gruppanförande. 

Ltl Roger Nordlund 

Tack, herr talman! Tack lantrådet för den upplysning vi just har fått oss till 

livs. Det var bra att vi alla i lagtinget fick lyssna på hur statusen är just nu i 

denna mycket viktiga fråga. Jag vill verkligen också rikta ett tack till libera-

lernas gruppanförande. Det visar att vi i grunden har samma syn i den här 

frågan och hur allvarlig den är för Åland och att vi måste hjälpas åt för att 

kunna få en bra lösning. Det är en ödesfråga för självstyrelsen, kan man näst-

an säga. 

Herr talman! Jag tycker att tidigare lantrådet och talmannen Roger Jans-

son uttryckte det väldigt bra i ett inlägg i media för någon dag sedan då han 

sade att ”Det är ett allvarligt grundskott mot Ålands självstyrelse” som man 

nu riktat mot Åland.  Och 50 procent av vår skattebehörighet kommer de 

facto att försvinna ur våra händer om det här fullföljs på det sätt som nu Fin-

lands regering har för avsikt.  

Det är mot den bakgrunden som vi från oppositionen har begärt att få 

lantrådets upplysning. Det är precis som lantrådet sade, att det har givits 

upplysning till självstyrelsepolitiska nämnden och till Ålandskommittén, men 

frågan är av sådan vidd att det också bör finnas en aktiv kunskap och debatt 

här i Ålands lagting. Det är som liberalernas vicegruppledare framförde, de 

facto en ödestund som vi står inför nu i självstyrelsen. Ska vi gå framåt eller 

ska vi gå bakåt?  

Nog är det en ödets ironi när vi har en Ålandskommitté som kämpar för 

varje millimeter som man ska flytta fram självstyrelsens positioner till det 

förslag som ska läggas på bordet och som ska gälla från år 2022. Här kan vi 

med ett beslut flytta bort 50 procent av vår egen behörighet. Det finns anled-

ning att vi alla hjälps åt och försöker hitta de bästa lösningarna. 

Även om jag var glad och tacksam för lantrådets upplysning så måste jag 

tyvärr säga att jag blev lite mera oroad av det som lantrådet framförde, näm-

ligen det som är finansministeriets fortsatta huvudspår, att justera klump-

summan. Jag ska återkomma till det lite senare. 

Från centerns sida ser vi att vi har tre huvudsakliga utmaningar.  

Det är ekonomin och klumpsumman och de 15 miljonerna som vi skulle 

tappa om det inte blir en justering. Det kanske sist och slutligen är den enkl-

aste frågeställningen i hela det här problemkomplexet och att få det arrange-

rat, det går att lösa tekniskt.  

Den andra utmaningen är kommunerna och behörigheten. I praktiken 

skulle vi i ett slag få kommuner på Åland som bara har fem procent av sin 

skattebehörighet, fem procent som man ska arbeta med. Det blir, som det sa-

des tidigare, att besluten fattas i Helsingfors som påverkar vår självstyrelse 

och det som tillhör vår behörighet och på Åland blir det Ålands landskapsre-

gering som fattar besluten för kommunerna. Bara det lilla, lilla blir kvar för 

kommunerna, det som har varit något av grunden i hela vår åländska själv-

styrelse och vår närdemokrati. Naturligtvis så är det en mycket stor utmaning 

som vi har framför oss här. 
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Det tredje, herr talman, är sociallagstiftningen. Jag tycker att man borde 

flytta fram det tydligare än vad som gjorts hittills, att det faktiskt är ett tåg 

som kommer emot oss på något sätt. Beträffande rikssidan så sade lantrådet 

att det är ur klientens perspektiv och att det är ett visionärt synsätt. Ja, det är 

det! Men sanningen är den, att det gäller att spara 3-4 miljarder för Finland. 

Det kommer att ske genom privatisering, det blir köptjänster och det blir 

storskaliga lösningar och tillgängligheten kommer de facto inte att bli bättre, 

den blir säkert svårare för människor i praktiken. Då kommer det att finnas 

en lagstiftning som stöder det här och vi kommer på vissa områden att ha 

blankettlagstiftningar. Åland är det lilla småskaliga samhället som ska ha en 

lagstiftning som ska passa ihop med de storskaliga lösningarna som har en 

helt annan utgångspunkt än vad vi har. Det här tåget kommer emot oss nu, 

snabbare än vad vi tror, och det kommer att påverka oss. Då måste vi ha re-

surser. Jag hoppas att i den tilläggsbudget som kommer på vårt bord snart, 

att där finns tankar kring det här, hur man ska hantera det framöver. Det är 

den stora substansfrågan. 

Men, herr talman! Hur ska man då se på detta och vilka lösningar finns 

det?  

Från centerns sida ser vi att det finns tre huvudsakliga strategier eller 

framtidsscenarier. Det ena är att vi lyckas exkludera Åland helt och hållet på 

det sätt som man lyckades med den s.k. medieskatten. Det skulle vara ett 

snyggt och bra sätt där vi håller Åland helt och hållet på sidan. Man måste då 

justera klumpsumman, de facto neråt, och jag misstänker att finansministe-

riet kommer att vara mer behjälplig än när det gäller att justera den uppåt i 

det här sammanhanget, för att de ska bli rättvist.  

Det andra, herr talman, är att man ändrar tidtabellen för självstyrelselags-

arbetet som nu pågår och den revisionen. Man bryter ut den ekonomiska de-

len, flyttar fram den till 2019 och skapar ett sådant ekonomiskt system där vi 

kan trygga våra behörigheter. Den diskussionen blir väldigt central och viktig 

i Ålandskommitténs arbete. Jag utgår ifrån att våra representanter där kom-

mer att föra upp det på agendan på ett bra sätt. 

För det tredje, herr talman, och därav orsaken till min oro så berättade 

lantrådet att det fortfarande är det som är finansministeriets huvudspår - att 

justera klumpsumman. Ja, man löser den ekonomiska balansen mellan Åland 

och riket på det sättet, men samtidigt blir det här grundskottet mot Ålands 

självstyrelse ett faktum. Då kan man från rikets sida med gott samvete säga 

”Ja, men det är ekonomiskt neutralt”. Men den effekten blir en ordentlig ka-

tastrof för den åländska självstyrelsen. Det är detta som man nu måste lägga 

alla krafter på från landskapsregeringens sida, att få en ändring och återgå till 

de första och andra alternativen och komma bort från det som vi kallar det 

tredje alternativet. För det är grundskottet, då är katastrofen ett faktum!  

Om det inträffar, herr talman. Då tycker jag att det finns orsak att talman-

nen uppvaktar presidenten och att lantrådet måste rikta sig till Finlands rege-

ring och få en allvarlig diskussion om konsekvenserna. Jag hoppas verkligen 

inte att det är avsikten från Finlands sida, att slå undan fötterna för självsty-

relsen på ett sådant sätt som fallet då blir. 

Det ska också bli intressant att se hur man ska kunna kombinera två olika 

system. En progressiv beskattning inom staten och en linjär beskattning inom 

kommunerna. Hur ska vi kunna hantera det inom självstyrelsen på ett rätt-



  

  327 

vist, korrekt och motiverat sätt? Det kan inte jag riktig, det måste jag ärligt 

säga. 

Men, om det tredje alternativet som jag kallar för katastrofalternativet är 

det som blir gällande - vilket Gud förbjude! Då finns det orsak, herr talman, 

som lantrådet antydde, att tillsätta en parlamentarisk kommitté där alla par-

tier är med. För det får konsekvenser som måste hanteras över många valpe-

rioder och för lång framtid. Då måste vi tänka visionärt, också här på Åland, 

och hitta nya lösningar som gör att vi kan ha en aktiv och levande självsty-

relse och inte bara fortsätta i gamla hjulspår. Då tror jag att det är bra om alla 

partier är med och hjälper till. Vi inser verkligen allvaret i den här situationen 

och vill ha ett konstruktivt förhållningssätt till det här. Vi är beredda att med 

all den kraft och de kontakter vi har, hjälpa regeringen i den här frågan. 

Herr talman! Det är viktigt också att den här problematiken, tillsammans 

med vindkraftsexemplet, diskuteras noggrant i Ålandskommittén. För det vi-

sar att vi på något sätt lever i en ny tid där avtal inte gäller och där beslut i 

Finlands regering och riksdag de facto kan påverka och kasta omkull hela vår 

samhällsordning här på Åland, utan att vi kan göra någonting. Så kan vi inte 

ha det! 

Herr talman! För vår del är vi beredda att hjälpa landskapsregeringen allt 

vad vi kan, för det är faktiskt så att vi står inför ett historiskt ödesögonblick 

just nu. 

Talmannen 

Tack för det! Ordet ges nu till ltl Tage Silander för Moderat Samlings gruppanförande. 

Ltl Tage Silander 

Herr talman! Till att börja med så vill jag som representant för Moderat Sam-

ling tacka lantrådet för en mycket bra redogörelse för den situation som vi nu 

befinner oss i. Det här följdes upp väldigt bra också i liberalernas och cen-

terns gruppanföranden. Det känns som om det finns en stor samsyn i den 

problematik som vi nu lever med. 

Herr talman! Det är självklart för oss alla att riket kan och ska göra de re-

former som man själv önskar genomföra, men det är lika självklart för oss 

alla att dessa reformer, om de genomförs, det vet vi inte ännu, inte på något 

sätt får inverka negativt på den åländska självstyrelsens rätt och möjligheter 

att själv forma sina inre angelägenheter. Det är vi själva här på Åland som ska 

bestämma hur vi vill utforma den offentliga sektorn inom ramen för vår be-

hörighet.  

Det nuvarande beskattningsupplägget för främst privatpersoner, innehål-

ler två viktiga delar. En del som är utformad som plattskatt, dvs. kommunal-

skatten, och en del som är utformad som en progressiv beskattning, dvs. 

statsbeskattningen. 

Att med reformer som är tänkta att ändra på förutsättningarna i riket, 

samtidigt som det här som konsekvens innebär att man tar över nästan all 

beskattning från den åländska självstyrelsen, är förstås helt oacceptabelt och 

därmed ett rejält störningsmoment. Tanken är ju att finansiera den fast-

ländska social- och hälsovårdsreformen med ökad statsskatt och, som en följd 

av detta, minska kommunalskatten i kommunerna för att skattetrycket för 

medborgarna inte ska förändras. Konsekvenserna för kommunerna och den 

kommunala ekonomin kan bli drastiska. 
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Att kommunerna på rikssidan tycker att det här är en bra idé, om det nu är 

så man tycker, det förvånar åtminstone mig. Även om man på något sätt kan 

kompensera Åland för de ökade statsskatterna som Åland och ålänningarna 

betalar och att landskapet med dessa medel kompenserar kommunerna, 

kvarstår problemet med att en stor del av den nuvarande beslutsrätten gäl-

lande skatternas utformning, i praktiken överförs från Åland till Helsingfors. 

Moderat Samling, likväl som alla andra, tycker att det här är helt uppåt väg-

garna.  

Det är av största vikt att landskapsregeringen, på de sätt som lantrådet be-

rättade om, informerar och förhandlar på bästa sätt med våra samarbetspart-

ners i riket så att de alldeles uppenbara nackdelarna kan elimineras. 

Jag utgår ifrån att man på fastlandssidan, i planeringen av de aktuella re-

formerna, inte har tänkt på vilka konsekvenser det för med sig för det 

åländska samhället och den åländska självstyrelsen, vilket förstås är mycket 

beklagligt. Men jag kan ändå inte tro att det är av illvilja utan jag tror att man 

har haft ganska mycket på bordet, också i Helsingfors, att fundera på under 

den senaste tiden. 

Med information och samarbete kan denna eventuella och kanske troliga 

informationsbrist rättas till. Jag utgår ifrån att man på rikshåll kommer att, i 

god anda, verka för att Åland inte ska drabbas, vare sig ekonomiskt eller kon-

stitutionellt av de planerade reformerna och att man är villiga att medverka 

till bra lösningar.  

För närvarande finns det, åtminstone som jag ser det, två möjliga lösnings-

förslag. För det första kan man arrangera upplägget så att ålänningarna inte 

behöver betala den utökade delen av statsskatten. Det kan vara väldigt svårt 

att hantera den frågan, men med god vilja går det säkert att finna lösningar. 

För det andra kan man arrangera det så, att landskapet helt enkelt i fortsätt-

ningen får ta över personbeskattningen. Det finns säkert fler förslag eller al-

ternativ. Lantrådet Sjögren nämnde ett flertal alternativ.  

Till sist, herr talman, anser jag att det här är ett ämne där såväl regerings-

partierna som oppositionspartierna behöver finna varandra och gemensamt 

verka för att hitta lösningar. Det jag har hört hittills, av liberalerna och cen-

tern, känns det självklart. Även Ålandskommittén har här en mycket självklar 

roll. 

Herr talman! Jag önskar alla inblandade förhandlare lycka till! 

Talmannen 

Ordet ges nu till ltl Sara Kemetter för socialdemokraterna. 

Ltl Sara Kemetter 

Tack, herr talman! Bästa lagtingsledamöter! Det gäller att se möjligheterna 

när kontinentalplattorna skiftar. Nu har Åland chans att i samband med det 

här paradigmskiftet om social- och hälsovårdsreformen och vad den innebär i 

förhållande mellan stat, kommun och blivande landskap, mejsla ut en egen 

framtid. Reformen bör politiskt leda till mer ekonomisk autonomi för Åland 

och med mera pengar i börsen som tryggar välfärden för medborgarna 

Herr talman! Reformen betyder att det är läge att ompröva vad en kom-

mun är. Minst hälften av kommunernas verksamhet berör idag social- och 

hälsovården i riket. Den egna kommunala beslutsrätten förändras radikalt i 

och med den nya social- och hälsovårdsreformen. Flyttar man bort social- och 
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hälsovården från kommunerna, blir det i stort sett bara utbildning och infra-

struktur kvar, där de egna fullmäktige har beslutsrätt. Kommunerna ska ändå 

producera social- och hälsovårdsservice, också i fortsättningen, men enligt 

det stora vårdområdets riktlinjer och beslut. Det blir en intressant maktför-

delning som vi ser i riket, som plötsligt ska överföras till Åland, vilket vi tyck-

er är mycket märkligt.  

Ur socialdemokratiskt perspektiv är det positivt också att reformen nu ska 

bekostas genom en ökad inkomstskatt som är progressiv. Man går alltså från 

en plattskattemodell till en progressiv beskattning. Ironiskt att just en borger-

lig regering lägger ett sådant förslag.  

Det här är en enorm förändring. Sjukvården och hälsovården samt rädd-

ningsväsendet flyttar över till de 18 landskapen. I dagens sjukvårdsdistrikt är 

kommunerna garanterade plats i beslutsfattandet. I landskapen kommer be-

slutsfattarna att vara direktvalda. Det betyder att enskilda kommuner kan bli 

utan representation. Vi ser en problematik och ett demokratiunderskott. Vi 

kan se situationer där äldrevården kan komma att skötas av ett bolag som ägs 

av landskapet. Saknas representation så kan staten eller landskapet fatta be-

slut kring äldrevården. De kommunala beslutsfattarna tappar härmed den di-

rekta makten över en stor del av dagens service. Efter den s.k. SOTE-

reformen kommer systemet i Finland att påminna om den svenska lands-

tingsmodellen. Men i Sverige har man sedan 1990-talet gått åt motsatt håll. 

Kommunernas ansvar har ökat, sedan bl.a. äldreomsorgen överförts från 

landstinget. I Sverige har man insett faktum, att servicen är för långt borta 

från medborgarna, och börjar nu diskutera en förändring.  

Det ska vi ha klart för oss, att ingenting är klart förrän det är klart. Och det 

här är nog långt ifrån klart, och Åland behöver reagera i tid. Vi måste se den 

här situationen som en möjlighet till förändring. 

 Det är också glädjande att höra i centerns anförande, precis som Ålands 

socialdemokrater länge har sagt, så betyder nu SOTE att de finländska social-

lagarna inte kommer att vara förenliga med vårt småskaliga samhälle. Därför 

har vi redan under förra mandatperioden argumenterat för att vi behöver ha 

en ökad egen åländsk lagstiftning på det sociala området. Jag är jätteglad att 

höra att flera i den här salen inser denna förändring. 

Herr talman! Med den information vi har idag kan vi konstatera att den 

modell staten avser att gå in för, att finansiera reformen över statsbeskatt-

ningen, ställer till med problem. Inte bara fixeras kommunernas ekonomiska 

möjligheter och självbestämmande i lag, dessutom tar våra skattepengar yt-

terligare en omväg genom statskassan och på vägen förlorar vi 15 miljoner 

euro, vilket vi har hört tidigare. Den effekten ska neutraliseras, säger finans-

ministeriet, men vi vet alla hur svårt det har varit att få gehör för de åländska 

synpunkterna där.  

Ställ detta i relation till den ytterligare justering av avräkningsgrunden 

som utlovats av statsministern som en följd av vindkraftssituationen. Det 

känns som om väldigt mycket av den åländska framtiden ligger i händerna på 

de inte alltid så förstående tjänstemännen på finansministeriet. Det är vi 

mycket oroliga över.  

I Finland innebär social- och hälsovårdsreformen att socialvården slås 

samman med 18 sjukvårdsområden och fem landskap. Men på Åland har vi 

redan ÅHS, en enhet som levererar vård på väldigt hög och god nivå. I kom-

munernas socialtjänst finns embryot till ett autonomt socialvårdsområde som 
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så småningom kan utvecklas till att ta över flera områden inom ramen för en 

förnyad kommunstruktur. Oberoende hur många kommuner vi i framtiden 

kommer att ha, så behöver vi starka samarbetsorganisationer för välfärdens 

kärnområden.  

Vi socialdemokrater tror, att det är bättre att socialvården verkar inom en 

egen autonom organisation och inte är underordnad social- och hälsovården. 

Socialvården är en oerhört viktig verksamhet med sitt värdeuppdrag och be-

höver få verka och utvecklas självständigt. I debatten i Finland ser vi inte 

skymten av socialpolitiken. Det är lätt att glömma bort det lilla i det stora.  

Därför är det viktigt att socialtjänsten och äldreomsorgen finns kvar på 

kommunal nivå, nära medborgaren.  

Vi vet också att staten avser att föra över Folkpensionsanstaltens uppgifter 

till de nya landskapen, vilket landar även här i landskapsregeringens famn 

och skapar nya problem och kostnader, men kanske också nya möjligheter till 

samordning. Alla dessa förändringar verkar i samma riktning. Vi måste tänka 

stort och strukturellt.  

Herr talman! Låt oss slutligen ta tag i finansieringen av välfärden som en-

ligt socialdemokraterna är det riktigt viktiga i ekvationen. Kan den här refor-

men och den här möjligheten bli en skänk från ovan? Med en finansierings-

modell där de skatter som uppbärs på Åland stannar på Åland. Med samma 

skattesatser som i Finland, alltså inte egen beskattning, slipper vi tigga om 

våra rättigheter. Vi kan klara oss på våra egna pengar och vi slipper bli påver-

kade av varje krusning och stormvåg som sveper över det finländska sam-

hället. Lagstiftningsbehörigheten ska inte användas för att driva tomma sym-

bolfrågor om saker som inte gör det bättre, säkrare eller tryggare för den 

åländska befolkningen, utan för att trygga det som är viktigast för oss alla – 

vården, skolan och omsorgen. 

Social- och hälsovårdsreformen kan bli startskottet för en stärkt åländsk 

autonomi med egna pengar och mera egna pengar i börsen och med en upp-

delning av socialvården och hälso- och sjukvården som passar åländska för-

hållanden och prioriteringar. Vi kan ge ytterligare luft under vingarna för en 

förnyad kommunstruktur som fokuserar på funktion, trygghet och rättssä-

kerhet, snarare än begränsningar och gränser. Det här – vänner – kan bli nå-

got riktigt bra! 

Talmannen 

Ordet ges nu till ltl Bert Häggbloms gruppanförande för Obunden samling. 

Ltl Bert Häggblom 

Tack, herr talman! Jag får tacka lantrådet för den presentation vi fick. Den 

var bra utgående från den information som finns. Jag hoppas också att det in-

formationsunderskott som finns, beträffande social- och hälsovårdsreformen, 

att vi blir informerade kontinuerligt om vad som kommer fram. Jag undrar 

om det också finns sådana dokument som inte har offentliggjorts och hur 

mycket det finns som kan offentliggöras till alla ålänningar och politiker i op-

positionen.  

Jag tror aldrig att en debatt i Ålands lagting har varit så utvecklande för 

autonomin som den som vi får lyssna till nu. För en som har förmånen att få 

vara ålderstalman så har det här varit det bästa jag någonsin har hört egentli-

gen.  
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Det anförande som ltl Pernilla Söderlund hade är nog det bästa tal som en 

liberal har hållit angående självstyrelsens utveckling och framtidsutsikter. 

Och det är bra att hela den liberala gruppen och lantrådet står bakom det här, 

för jag har aldrig hört det tidigare på det sättet och på de framtidsutsikter vi 

kan ha.  

Ltl Roger Nordlund tog också upp det historiska ödesval som vi står inför 

och som det här kan innebära. Varför vi har hamnat i den här situationen är 

på grund av den enorma ekonomiska kris som Finland befinner sig i. Man be-

fann sig 1990 i en liknande situation, men nu är den ännu värre. Hur ska det 

påverka oss? Precis som ni alla har tagit upp så behöver inte jag upprepa det.  

Ltl Tage Silander sade att ”det här är uppåt väggarna” och vad det kan 

leda till. Och socialdemokraterna med gruppordförande ltl Sara Kemetter – 

jag tror aldrig en socialdemokrat stått i den här talarstolen och talat så gott 

om utvecklandet av självstyrelsen som vi fick höra idag. Att vi ska ha egen 

lagstiftning och vi ska stärka den åländska autonomin, att vi ska ha egen be-

skattningsbehörighet på Åland m.m. Så här enigt har det aldrig någonsin va-

rit i Ålands lagting tidigare. Jag utgår ifrån att ltl Axel Jonsson och ltl Step-

han Toivonen inte kommer att avvika från den linjen. Så detta är en historisk 

dag i Åland lagting!  

De som har mycket jobb framför sig är alla ledamöter, men det är lantrådet 

som har huvudansvaret, men också talmannen. Den som har en viktig funkt-

ion i det här systemet är presidenten. Det presidenten säger till regeringen 

och tjänstemännen, det hör man på i Finland. Det har alltid varit så i det 

självstyrelsepolitiska systemet. Det som kommer fram här idag är viktigt att 

föra fram.  Presidenten har mycket större makt än vad regeringschefen har 

här. Det är presidenten som ni bör vända er till så att det blir en bra lösning 

för Åland och att alla i lagtinget kan fortsätta med detta mycket positiva som 

vi har hört om här idag. Att vi är eniga är det som är det bästa! 

Talmannen 

Ordet ges nu till ltl Axel Jonsson för Ålands Framtids gruppanförande. 

Ltl Axel Jonsson  

Tack, herr talman! Det är glädjande att kunna konstatera, i likhet med ltl Bert 

Häggblom, att vi tycks ha en rigid enighet i denna fråga i detta parlament, 

åtminstone vad gäller de stora dragen. Det är precis det som vi är valda av 

folket för att diskutera i denna sal. 

Jag vill framförallt tacka regeringen och lantrådet för att man kommer till 

lagtinget med bra information, även om informationen som vi har i dagsläget 

är ganska knapphändig, jag tror att det gäller de flesta av oss här, tyvärr. Det 

beror säkert mycket på det som diskuterats, att man kanske inte riktigt, ens i 

Helsingfors, vet vad man vill med den här reformen ännu. Man har någon 

slags vision och målsättning om vart man vill komma, men exakt hur det ska 

förverkligas känner vi inte till. 

Frågan om vilka skatteformer som berörs osv. vore väldigt intressant att 

kunna fördjupa sig i framöver, ifall landskapsregeringen sitter på en sådan in-

formation. Är det så att det riskerar att försämra vårt förhandlingsläge så är 

det bäst att det förs på ett sådant sätt att det inte kommer ut. Det vore kon-

struktivt för hela lagtinget att delta i en sådan diskussion och att få en mera 
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komplett information om vad det faktiskt handlar om, om så är möjligt och 

när det är möjligt. 

Tittar vi på den reform som vi har framför oss, så måste man lägga ett 

mera historiskt perspektiv över vad det här är ett symptom på. Yle-skatten 

har nämnts tidigare som ett undantag från den princip som vi kallar för 

klumpsumman, där vi är med och betalar statsskatter och får 0,45 procent 

tillbaka. Där ansåg man att det är orimlig att en reform som rör en intern 

finsk fråga också ska drabba ålänningarna. Vi kan se problematiken med bo-

lagsskatten, som vi har diskuterat många gånger och förändrat enbart tack 

vare att man gör en förändring i Finland. Då tvingas vi också anpassa vår lag-

stiftning här på det skatteområdet. SOTE-reformen är det mest aktuella ex-

emplet. Vi får reformer som egentligen inte har så mycket med det åländska 

samhället att göra, men vi tvingas göra reaktivt på de reformer som kommer 

österifrån.  

Man kan ställa sig frågan hur vi ska agera. Jag tycker att vi har fått tydliga 

svar på det redan i debatten. Ska vi eftersträva ett kostnadsneutralt system 

och vara nöjda med det eller ska vi ha en självstyrelseneutral inställning i frå-

gan. Det gläder mig att den självstyrelseneutrala - åtminstone neutrala, det 

får gärna förstås bli bättre – att det är det som verkar gälla inom samtliga 

partier, åtminstone så här långt i debatten. 

Kommuner med fem procentenheter att röra sig med - alternativet är att vi 

höjer kommunalskatterna till 30 procent, vilket skulle motsvara den 65 mil-

joners pålaga som reformen enligt skisserna indikerar - känns inte särskilt 

aktuellt. Att skapa kaos för våra åländska kommuner och för våra åländska 

skattebetalare, trots att deras hälso- och sjukvård inte det minsta berörs. 

Eventuellt kan det uppstå konsekvenser via FPA, men i det stora hela så för-

ändras inte det som sker på ÅHS av den här reformen, och inte heller det som 

sker ute i kommunerna, i någon större utsträckning.  Att skapa detta kaos för 

våra åländska medborgare tror jag inte att någon i denna sal är intresserad 

av. Det betyder att vi måste exkluderas från den här reformen. Vi ska varken 

vara med och betala för den eller tvingas göra några större radikala föränd-

ringar i vårt åländska samhälle. Det tror jag också att man i Finland har en 

förståelse för.  

I likhet med tidigare talare så tror inte jag heller att det är någon slags ill-

vilja gentemot Åland, att det riskerar att få sådana konsekvenser, utan man 

kanske inte har hunnit dit ännu. Det gör att vi har ett otroligt bra läge nu tack 

vare att vi har en hyfsad enhet i de stora dragen och att vi precis har inlett 

diskussionen om hur vi ska agera framöver, och faktiskt kan komma till ett 

resultat som är att eftertrakta. 

När vi tänker på vad en sådan här reform skulle innebära så har flera varit 

inne på det tidigare. Det betyder att mer än hälften av vår skattebehörighet 

idag de facto skulle försvinna, närmare bestämt 59 procent om man räknar på 

de åländska skatterna under de senaste åren. 

Tänker man på en längre utveckling som vi har haft av samfundsskatterna, 

där man år 2001 betalade ungefär tio procent till kommunerna och idag beta-

lar ungefär fem procent, så har man de facto också, från statens sida, tagit 

hälften av den behörigheten från våra händer. Det här visar att det system 

som vi lever med idag i princip är ohållbart på längre sikt. Ska vi verkligen 

släcka bränder varje gång den här typen av reformer kommer på förslag i Fin-

land? Interna finska reformer, som finansieras över statskatten, kommer all-
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tid att få den här typen av konsekvenser i någon omfattning, också för Ålands 

del, med det system vi lever med idag. Det räcker åtminstone för mig som ar-

gument att konstatera att klumpsumman är alldeles för klumpig i dagens 

moderna värld. 

Vad kan vi då dra för slutsatser rent generellt och sammanfattningsvis? 

Om vi hade haft ett nytt självstyrelsesystem på plats enligt den modell som vi 

har skissat på och eftersträvar år 2022, har vi förstås lite kvar att diskutera 

om hur vi slutligen vill utforma. Men åtminstone från Ålands Framtids sida 

och från socialdemokraterna, så har vi varit tydliga med det, att vi vill ha ett 

system där de åländska skattepengarna stannar på Åland. Vad hade då det 

inneburit i ett sådant läge, om SOTE-reformen hade kommit år 2022? Det är 

ett ganska bra tankeexperiment och väldigt aktuellt. Då hade vi fått ett förslag 

med höjda statsskatter också för ålänningarnas del, eftersom vi ännu inte 

hade övertagit behörigheten i det läget. Vi hade tvingats anpassa vår kommu-

nalbeskattning, precis som vi tvingas göra idag, om det är så att vi ska vara 

med i den här reformen, vilken vi inte ska vara! Då hade vi i Ålands lagting 

fått ställa oss frågan - Är den här förändringen av godo, eller är det så att vi 

behöver de skatteformer som berörs i samband med reformen, och har en 

egen lagstiftning just på det området? Åtminstone för mig blir det väldigt 

klart vilket system vi bör eftersträva på längre sikt. Ett system där vi behåller 

våra egna skattepengar på Åland och när det kommer eventuella förändringar 

från finsk sida, har en möjlighet att anpassa lagstiftningen efter våra förhål-

landen. Men vi ska också förstås parallellt arbeta med att utveckla en skatte-

lagstiftning som fungerar utifrån åländska förhållanden, oberoende av de re-

former som kommer från Finland. Men bara möjligheten, att kunna agera på 

det här området och isolera sig från reformer i Finland, är ju någonting som 

vi måste eftersträva på lite längre sikt. 

Sammanfattningsvis kan vi inte på några som helst villkor acceptera att 

klumpsumman justeras som en enda åtgärd med anledning av SOTE-

reformen. Det hoppas jag att vi kan vara eniga om i den här salen och debat-

ten tyder på det. Enbart en justering av klumpsumman kan vi på inga villkor 

acceptera som lösning. Då borde vi från Ålands lagtings sida deklarera att vi 

inte kommer att vara med och betala de här statsskatterna som vi påförs. Det 

budskapet och den staken borde vi ha och ge till Helsingfors och stå upp för 

ålänningarnas rätt till sin självstyrelse. På kort sikt ska vi därför exkludera 

Åland från reformen, på längre sikt ska vi arbeta för att de åländska skatterna 

stannar i åländska händer för att sedan kunna överta behörigheten, när vi an-

ser att så är lämpligt och när behovet uppstår, t.ex. i reformer som denna. 

Talmannen 

Tack för det. Ordet ges nu till ltl Stephan Toivonen för Åländsk Demokratis gruppanfö-

rande. 

Ltl Stephan Toivonen 

Tack, herr talman! Fru lantråd! Ärade ledamöter! Jag vill inleda med att 

tacka för de upplysningar som vi fick inledningsvis.  

Att som den sjunde stå och tala i samma, i och för sig, väldigt stora ärende 

är rätt svårt. Jag har därför förkortat väldigt mycket eftersom det mesta har 

sagts.  
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Det är en mycket speciell dag idag, vilket ledamoten Nordlund också 

nämnde. Det här är en av de största reformerna och påverkar Åland väldigt 

mycket. Det som vi är helt eniga om är att reformen för Ålands del inte ska 

minska skatteintäkterna i det första skedet. I det andra skedet, också det som 

inte har nämnts, att kommunerna i förlängningen bör få kompensation, be-

roende av vilket finansieringssystem som det blir. 

Man har tidigare talat om landskapsandelsreformen som i och för sig 

skulle minska kommunernas andelar, men som vi ser borde vara två skilda 

delar. Att spekulera i hur det kommer att se ut på fastlandet och vilka mo-

deller vi har och hur det påverkar, så tycker jag inte gagnar så mycket. Däre-

mot ser jag gärna fram emot att vara med i den parlamentariska gruppen och 

kunna bidra på mitt sätt. Jag tror, som ledamot Häggblom sade, att vi nog 

har ganska lika åsikt i den här frågan, absolut. Jag vill bara önska lantrådet 

lycka till i diskussionerna och förhandlingarna. 

Talmannen 

Tack för det. Gruppanförandena är därmed avslutade. Jag ger ett avslutande ord till fru 

lantrådet. 

Lantrådet Katrin Sjögren 

Talman! Jag vill tacka för insiktsfulla och bra anföranden och komma med 

några förtydliganden.  

Det är absolut min uppfattning att riket marscherar på med sin social- och 

hälsovårdsreform för att man vill organisera sin social- och hälsovård. Man 

har helt enkelt inte tänkt på självstyrelsen. Det är absolut ingen illvilja eller 

att man vill krångla till det onödigt mycket. Vi vet också att det har varit dis-

kussioner på rikssidan, under många år, hur man ska organisera sin social- 

och hälsovård. 

När det gäller socialvården, och det som framfördes här om att ta över be-

hörighet, så tycker jag det finns en skillnad på hur man organiserar socialvår-

den och hur man utformar de materiella lagarna i socialvården. Men det är en 

diskussion som vi kan ta senare.  

Arbetet fortsätter enligt följande: Nu på torsdag har landskapsregeringen, i 

morgon alltså, en överläggning med delar av Ålandskommittén. Då kommer 

vi att diskutera den här saken och vi kommer att diskutera behörigheter. När 

vi har någon form av utkast eller förslag till hur man tänker gå vidare i pro-

cessen, de två lagförslagen planeras i maj, så har vi informerat kommunerna 

att de snabbt kan kallas in och vi kan ha rådslag med dem. Det blir antagligen 

en ganska kort remisstid, så att det finns beredskap hos kommunerna att ge 

sina åsikter och sin input. Det finns också en intern arbetsgrupp i landskaps-

förvaltningen bestående av tjänstemän från finansavdelningen och från soci-

alavdelningen. Våra tjänstemän, både från socialavdelningen och från finans-

avdelningen, har kontakter på regelmässig basis med motsvarande ministe-

rier på rikssidan. 

Dessutom kommer vi att träffa finansministern och vi väntar fortfarande 

på ett datum när statsministern ska komma hit. 

Talmannen 

Tack för det! Talmannen vill rikta ett tack till lantrådet och lagtingsgrupperna för en 

mycket konstruktiv och framåtsyftande diskussion i denna för självstyrelsen mycket 
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viktiga framtidsfråga. Diskussionen har stärkt och hedrar lagtinget. Lagtinget antecknar 

sig upplysningen för kännedom. 
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Plenum börjar 

Närvaroregistrering. 25 ledamöter närvarande. 

Lagtingsledamöterna Britt Lundberg, Mikael Staffas och Tony Wikström anmäler om 

ledighet från dagens plenum på grund av deltagande i möte i Nordiska rådet.  

Lagtingsledamoten Ingrid Johansson anmäler om ledighet från dagens plenum på 

grund av sjukdom.  

Lagtingsledamoten Harry Jansson anmäler om ledighet från plenum den 20 april på 

grund av privata angelägenheter.  

Antecknas.  

Andra behandling 

1 Produktionsstöd för el 

Finans- och näringsutskottets betänkande nr 7/2015-2016 
Landskapsregeringens lagförslag LF 11/2015-2016 

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? Ingen begär or-

det. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behand-

ling är avslutad. 

Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. 

Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. 

Ärendet är slutbehandlat. 
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Enda behandling 

2 Ny hälsoskyddslagstiftning 

Ltl Bert Häggbloms klämförslag  
Social- och miljöutskottets betänkande nr 4/2015-2016 
Landskapsregeringens lagförslag LF 9/2015-2016 

Vid ärendets andra behandling har lagtingsledamoten Bert Häggblom, understödd av 

vicetalman Veronica Thörnroos, föreslagit att lagtinget ska godkänna en kläm av föl-

jande lydelse: ”Att landskapsregeringen får i uppdrag att inom valperioden inkomma 

med en framställning om en egen åländsk lag inom hälsoskyddslagstiftningen”. 

Detta kallas ltl Bert Häggbloms förslag. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. 

Omröstning kommer att verkställas.  

Ltl Bert Häggblom 

Herr talman! Jag önskar öppen omröstning. 

Ltl Veronica Thörnroos 

Talman! Jag stöder förslaget om öppen omröstning.   

Talmannen  

Öppen omröstning har begärts, understötts och kommer därför att verkställas. Jag ber 

lagtingsledamöterna Harry Jansson och Roger Eriksson att biträda vid rösträkningen.  

Den som röstar för utskottets förslag röstar ja och den som röstar för att ltl Bert Hägg-

bloms kläm ska godkännas röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? God-

känd. 

Upprop. 

Omröstningen har resulterat i 13 ja-röster, 12 nej-röster och 5 var frånvarande.   

Lagtinget har omfattat utskottets betänkande.  

Klämförslagets enda behandling är avslutad. Därmed är ärendet i dess helhet avslutat. 

För kännedom 

3 Avskaffande av skogsvårdsavgiften 

Finans- och näringsutskottets betänkande nr 8/2015-2016 
Landskapsregeringens lagförslag LF 8/2015-2016 

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 20 april 2016. 

4 Förslag till första tilläggsbudget för år 2016 

Landskapsregeringens budgetförslag BF 3/2015-2016 

Ärendet upptas till behandling vid plenum måndagen den 25 april 2016. Talmannen vill 

påminna om att motionstiden utlöper fredagen den 22 april 2016 klockan 12.00. 

5 Landskapsregeringens program för integrationsfrämjande 2016-2019 

Landskapsregeringens meddelande M 3/2015-2016 

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 20 april 2016. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls den 20 april 2016 klockan 13.00. Plenum är avslutat. 
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Plenum börjar 

Närvaroregistrering. 25 ledamöter närvarande. 

Lagtingsledamoten Ingrid Johansson anmäler om ledighet från dagens plenum på 

grund av sjukdom.  

Lagtingsledamoten Sara Kemetter anmäler om ledighet från dagens plenum på grund 

av styrelsemöte i PAF. 

Antecknas. 

Första behandling 

1 Avskaffande av skogsvårdsavgiften 

Finans- och näringsutskottets betänkande nr 8/2015-2016 
Landskapsregeringens lagförslag LF 8/2015-2016 

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betän-

kandet. 

Diskussion. 

Ltl Tage Silander 

Herr talman! Finans- och näringsutskottet har behandlat landskapsregering-

ens lagförslag nr 8/2015-2016 gällande avskaffande av skogsvårdsavgiften.  

Orsaken till förslaget att avskaffa skogsvårdsavgiften är inte att den har av-

skaffats i riket och att vi av den anledningen behöver göra likadant, utan att 

kostnaderna för uppbörden av avgiften skulle ha blivit oskäligt hög i förhål-

lande till de totala avgifterna om skogsvårdsföreningen som enda skogsvårds-

förening i landet skulle fortsätta att uppbära skogsvårdsavgift.  

Ett slopande av avgiften gör förvisso att det egentligen inte längre skulle 

behövas någon lagstiftning gällande Ålands skogsvårdsförening. Landskaps-

regeringen föreslår ändå att lagstiftningen gällande föreningen ska blir kvar, 

men i något förändrad form. Huvudargumentet är föreningens betydelse för 
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skogsvården i landskapet, och denna åsikt har i form av utlåtanden och hö-

randen i utskottet vunnit understöd från flera aktörer inom skogsbranschen.  

Med hänvisning till det understöd som finns för fortsatt lagstiftning på 

området har utskottet valt att stöda förslaget till ny landskapslag om Ålands 

skogsvårdsförening. En av utskottets medlemmar har i en reservation ansett 

att lagförslaget bör förkastas och att lagtinget bör upphäva den nu gällande 

lagen.  

Övergången från att föreningen till stor del finansieras genom lagstadgade 

skogsvårdsavgifter, till att verksamheten till motsvarande del i fortsättningen 

ska finansieras av medlemsavgifter, kan bli utmanande för föreningen. För 

att underlätta den kommande omvandlingsprocessen, som landskapsrege-

ringen beskriver i sitt förslag, där man också redogör för de ekonomiska kon-

sekvenserna för landskapet, finns en skrivning om viss tilläggsfinansiering 

under åren 2017, 2018 och 2019, så att stödnivån år 2020 återigen skulle 

ligga på samma nivå som idag.  

Det här handlar förvisso inte om lagstadgat stöd, utan ska ses som en vil-

jeyttring att beakta i kommande budgeter för att övergången till den nya ord-

ningen med finansiering av föreningens verksamhet via medlemsavgifter i 

stället för lagstadgade avgifter ska ske så smidigt som möjligt, och framför allt 

så att föreningens viktiga uppgifter för skogsvården i landskapet inte ska ris-

keras.  

Det kan i ett senare när omställningsprocessen är genomförd och helt klar 

bli aktuellt att i det skedet avskaffa lagen.  

Landskapsregeringen har valt att ge förslag på en helt ny lag i stället för att 

göra justeringar i den nu gällande lagen. Det substantiella innehållet är fort-

farande detsamma, förutom gällande skogsvårdsavgiften.  

Några smärre justeringar har gjorts i utskottet, men i gott samarbete med 

landskapsregeringen och lagberedningen.  

För det första har ordet landskapet i tredje paragrafen ersatts av ordet 

Åland. 

För det andra har utskottet föreslagit att det i sjätte paragrafens andra 

moment inte behöver finnas någon begränsning som gör att någon annan 

förening inte skulle få använda ordet skogsvårdsförening i föreningsnamnet. 

För det tredje har utskottet föreslagit att en mening i åttonde paragrafen 

ska strykas som obehövlig. Meningen anger att lagen har företräde framför 

föreningens stadgar.  

Herr talman! Med detta som grund önskar finans- och näringsutskottet att 

den föreslagna lagen, i dess lätt ändrade form, ska antas av lagtinget. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Tack, herr talman! Jag begärde bara replik för att tacka för finansutskot-

tets mycket sakliga och noggranna behandling av den här lagframställ-

ningen. Jag vill också tacka för stödet att fortsätta i den här andan och 

att lagen nu kan gå vidare till lagstiftningskontrollen. Jag tror att det är 

av stor betydelse för både skogsvårdsföreningen men också skogsvården 

som helhet att den här verksamheten är tryggad, att helheten med både 

skogsindustrierna, myndigheten i form av landskapets skogsbruksbyrå 

och den här föreningen kan fortsätta att samverka på ett positivt sätt.  
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! Under remissen förde jag en liten diskussion om för-

eningens möjligheter att skapa inkomster i framtiden. Jag lyfte upp att 

man inte ska påbörja en konkurrerande verksamhet mot den industrin 

idag så länge man lyfter samhällsstöd. Hur har utskottet resonerat? Som 

exempel lyfte jag upp att paragraferna 6 och 15 skulle ha varit kvar. Hur 

har utskottet resonerat?  

Ltl Tage Silander, replik 

Man har resonerat på det sättet att bidrag inte kan ges till en förening 

som bedriver konkurrerande verksamhet, såsom nu är tänkt i den här 

lagen. Om man till exempel börjar med virkeshandeln som är en uppen-

bar konkurrerande verksamhet så kan det hända att bidragen i stället 

måste frysas in. Alla som bedriver liknande verksamhet har samma möj-

ligheter till att komma i åtnjutande av bidragen.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack för den förklaringen. Är det detta som man ska tolka in i sista 

stycket i utskottets synpunkter? Utskottet skriver: ”När det gäller olika 

former av ekonomiskt samhällsstöd för den verksamhet som förening-

en avser driva är det viktigt att alla aktörer som driver liknande verk-

samhet behandlas lika.” Är det detta som utskottsordförande menar? 

Ltl Tage Silander, replik 

Jag tycker att det är alldeles korrekt att tolka skrivningen på det sättet. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Stephan Toivonen 

Tack, herr talman! Ärade ledamöter, vi har framför oss ett förslag till en ny 

lag om Ålands skogsvårdsförening. Det är inte någon speciell stor sak kan vi 

lätt konstatera, men jag ser det som en liten principiell sak. 

Förr sade man; ”land ska med lag byggas”. Då menade man att man ska 

påverka, förändra landet på något sätt. Det här är ungefär som att stifta en 

lag om att solen ska gå upp i öster och ner i väster. Det har solen gjort och det 

kommer solen att göra oberoende om vi stiftar en lag.  

I förslaget säger regeringen själv; ”Förslaget innebär att Ålands skogs-

vårdsförening inte längre kommer att ha rätt till skogsvårdsavgiften för att 

finansiera sin verksamhet, vilket i sin tur leder till att verksamheten inte be-

höver regleras i lag.” 

I går besökte jag faktiskt föreningens vårmöte. Jag noterade att mindre än 

50 procent av intäkterna kom från skogsvårdsavgifterna. Det är inte mera be-

tydelsefullt än så. 

Lagen behövs inte och då tycker jag att man ska avskaffa den istället för att 

ersätta den med en ny lag.  

Vi har haft åtta höranden i finansutskottet, jag har inte blivit övertygad om 

att den här lagen behövs och därför har jag reserverar mig mot det här försla-

get. Jag tror inte att vi kommer att bli av med våra skogar, vi blir knappast av 



  

342 

med skogsägarna heller om vi inte stiftar lagen och knappast slutar skogsä-

garna att bry sig om sina skogar även om lagen inte kommer. 

Det var någon i remissdebatten som funderade på understöden och om det 

fanns någon koppling, men som ni kan se så finns det ingen där heller. Om 

det kommer en annan förening med motsvarande verksamhet så har de 

samma möjligheter till understöd.  

Tidigare nämndes att i första förslaget fanns ensamrätten att använda 

namnet skogsvårdsförening, men det är också borta, så det är faktiskt också 

öppet för andra att använda namnet. Lemlands skogsvårdsförening eller nå-

got annat kan också grundas. Oberoende av vad de heter, om de har namnet 

skogsvårdsförening så har de rätt att få understöd om de har den verksamhet 

det är frågan om. 

”Land ska med lag byggas” och att försöka bygga land med lagar som inte 

förändrar landet känns lite meningslöst. 

Vi har ett underskott i landskapets budget på ungefär 20 miljoner. Rege-

ringen kallar det för hållbarhetsgap, men på svenska är det ett underskott. 

Här har vi ett lagförslag som helt enkelt kostar ännu mera så att underskottet 

blir ännu större.  

Jag kan läsa upp min reservation. ”Med hänvisning till ovanstående före-

slår jag att lagförslaget förkastas och att landskapsregeringen återkommer 

med ett nytt lagförslag som enbart upphäver den gamla lagen”.  

För tydlighetens skull vill jag också påpeka att jag absolut inte är emot 

skogsvårdsföreningen, utan det är enbart principen att ha en lag som inte på-

verka någonting. Sedan vill jag avisera omröstning i ärendet. Tack, herr tal-

man. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, herr talman! Man hör det man vill höra åt det håll som man vän-

der örat. Med tanke på att vi har suttit i samma utskott och har hört 

samma höranden så har jag uppfattat att det har funnits ett önskemål 

om den här lagen. Det kom också fram att det var arbetsgruppens öns-

kemål att den här lagen skulle finnas. 

Ltl Toivonens anförande innebar att alla hörande i stort sett skulle 

vara mot den här lagen, men så var det inte riktigt. Det fanns nog också 

personer som ville ha den här lagen. Man skjuter inte det här ifrån sig 

från landskapsregeringen. Hur den här lagen ska se ut har skogsägarna 

varit med och tagit fram. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, herr talman! Ja, jag kanske var lite otydlig där. Att det fanns öns-

kemål ja, det håller jag med om. Jag försökte säga att den här lagen i sig 

inte påverkar verkligheten, men att man ville ha lagen är en annan sak.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Jag ser i reservationen och hörde i anförandet att 

man vill att skogsvårdsföreningen anhåller om bidrag för sin verksam-

het oberoende av lagens existens. Jag har förstått att det här är ett sätt 

att från lagtingets och landskapsregeringens sida också ta ett visst mora-
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liskt ansvar. När man går in och avskaffar föreningens rätt till avgifter så 

har man en mildrande konsekvens under den här övergångsperioden. 

Hur ser ltl Toivonen på det? Har ltl Toivonen ingen uppfattning om den 

moraliska skyldigheten i det här fallet, att också vara med och hjälpa 

till? 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, herr talman! Personligen tror jag inte att det är någon skillnad och 

det är därför som jag har lämnat in den här reservationen. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Det här har man jobbat fram i samråd med föreningen och man menar 

att det har en effekt. Om man svänger det till bidrag som ltl Toivonen 

vill så kanske det inte finns morötter kvar att försöka maximera sitt 

medlemsantal, om landskapet skjuter till de medlen som saknas. 

Jag ser detta som en positiv möjlighet för skogsvårdsföreningen att 

öka sitt medlemsantal genom den här mildrande effekten under över-

gångsperioden. Jag har själv haft dubier och sympatiserar lite med de 

tankar som ltl Toivonen har, men när man sätter sig in i det på djupet så 

finns det också fördelar med att göra på det här sättet med den här 

övergångsperioden. Jag är inte säker på att det skulle bli ekonomiskt 

mer fördelaktigt för landskapet att göra på det sätt som ltl Toivonen fö-

reslår, kanske tvärtom.  

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, herr talman! Jag har inte själv märkt att jag skulle ha talat om den 

här finansieringen på ett annat sätt än vad landskapsregeringen har ta-

lat om. Kanske jag har använt ett annat ord? Den här bidragsstrukturen 

fungerar på samma sätt så det är ingen skillnad, som jag ser det. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Vtm Veronica Thörnroos 

Talman! Jag vill på centerns vägnar säga att vi stöder den här framställningen 

till fullo. Vi förstår också var för landskapsregeringen har valt att lägga ett 

lagförslag där det de facto egentligen inte finns ett riktigt behov. Jag tror att 

orsaken går tillbaka ända till 1996 då man stiftade lagen första gången. Man 

beslöt då att skärgården skulle ingå i ett gemensamt skogsvårdsområde av 

den anledningen att skogsbruket i skärgården hade bedrivits, jag vill inte säga 

dåligt, men man hade inte använt de resurser som de facto fanns där och då 

valde man från landskapsregeringens sida att vara tydlig och hela Åland blev 

ett skogsvårdsområde. Jag tror också att det är det arbetet och de tankegång-

arna som har legat till grund för landskapsregeringens förslag.  

Centern stöder förslaget, men rent självstyrelsepolitiskt så ser vi återigen 

en markering över hur pass svagt vårt system är i förhållande till riket. Det är 

alldeles korrekt som ordförande sade, vi behöver inte göra lika som i Finland.  

Men i verkligheten blir det ju så därför att de avgifter för administrations-

kostnader som skulle uppbäras på Åland rör sig i 200 000-eurosklassen om 

jag minns rätt. Det är ju 300 procent högre än vad stödet de facto har varit. I 

teorin måste vi inte göra samma som i Finland, men i verkligheten så blir det 

så, det är vi tvungna till, tyvärr. Det här visar återigen att självstyrelsesyste-
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met verkligen behöver revideras, att vi får tydligare regler och att vi ger Åland 

möjligheter att utvecklas som ett självstyrt område.  

Går vi tillbaka igen till historien och tittar lite hur det såg ut förra gången 

som lagen skrevs så hade Ålandsdelegationen en del synpunkter på behörig-

hetsområdet och hur det hade hanterats mellan Åland och riket. Jag tänker 

speciellt då på föreningslagstiftningen där vi inte har behörighet. Därför har 

vi också varit tydliga i utskottsarbetet att vi denna gång bör se till att vi har en 

lagstiftning som går igenom lagstiftningskontrollen, både i HD och i ÅD, helst 

utan anmärkning. Därför har vi i utskottet valt att t.ex. i 6 § stryka den delen 

som vi eventuellt kan tycka att ligga lite i tassemarken.  

Avslutningsvis vill jag säga; att gå från en verksamhet som har varit lag-

bunden, där man har tvingats att betala avgift, till en verksamhet som bygger 

på en frivillig avgift och sedan försöka skriva en lag för att skapa någon sorts 

form av brygga däremellan är ingen lätt uppgift. Jag tycker av landskapsrege-

ringen har lyckats väldigt väl. Jag hoppas också att vi ska få den godkänd från 

rikssidan utan alltför mycket krångligheter.  

Talmannen 

Begärs ordet? Diskussion är avslutad. 

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet. 

Eventuella förslag om förkastande väcks i andra behandlingen av ärendet. 

Föreläggs förslaget till landskapslag om Ålands skogsvårdsförening för godkännande. 

Lagförslaget är godkänt. 

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

Föredras 

2 Landskapsregeringens program för integrationsfrämjande 2016-2019 

Landskapsregeringens meddelande M 3/2015-2016 

Enligt 34 § i arbetsordningen kan lagtinget på förslag av talmannen remittera ett med-

delande till ett utskott eller till självstyrelsepolitiska nämnden. Beslutar lagtinget att ett 

meddelande inte ska remitteras antecknas ärendet för kännedom. 

Talmannen föreslår att ärendet nu tas upp till diskussion och att lagtinget först efter av-

slutad diskussion tar ställning till om meddelandet ska hänskjutas till utskott eller inte. 

Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.  

Diskussion. 

Minister Nina Fellman 

Herr talman! Varför behöver vi vara bra på integration? Varför ska vi överhu-

vudtaget ha ett program för integrationsfrämjande 2016-2019? Är det en re-

levant fråga? Varför är den det? 

Svaret är väldigt enkelt. Titta till exempel på sidan 7 i programmet och ål-

dersstrukturen på dem som flyttar hit! Det är en dröm för de kommuner på 

Åland som har en befolkningsutveckling och prognos som ser ut precis tvär-

tom. 

Befolkningstillväxt är en förutsättning för sysselsättning, för god ekonomi 

och för att vi ska kunna upprätthålla det som är det offentliga Ålands kärn-

uppgift – en god välfärd. 

Därför vill vi att folk flyttar hit och snabbt hittar in i samhället. Därför vill 

vi att folk ska lära sig svenska snabbt, att de lär sig hur våra myndigheter och 
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vårt samhälle fungerar och att de snabbt kan skaffa sig de nätverk och vänner 

som är det verkliga klister som får Åland att fungera.  

En god integration är alltså som Karlssons kalasklister i Pippi Långstrump. 

Det är det som möjliggör för folk att klättra, på väggarna om det behövs. 

Integration är inte en fråga om flyktingmottagning enbart, även om också 

det är en viktig aspekt. Det handlar om hur vårt samhälle kan vara öppet och 

välkomnande för svenskar och finnar och holländare och britter och balter, 

lika väl som för syrier, irakier, filippiner och indier. 

Det handlar i grunden om hur vi ska se till att folk blir ålänningar, varken 

mer eller mindre, och med all respekt för att människor som flyttar hit kom-

mer att bli det på olika sätt, precis som vi som redan bor här är ålänningar på 

olika sätt. 

Det tidigare integrationspolitiska programmet, som just har avslutats, var 

mycket ambitiöst och omfattande. Det är därför glädjande att vi vid utvärde-

ringen kunde konstatera att mycket av arbetet faktiskt har blivit gjort. 

Detta nya integrationspolitiska program är inte mindre ambitiöst. Vi 

sträcker på oss för att nå ännu längre, välmedvetna om att en lyckad integrat-

ion av nya medborgare är en av våra viktigaste framtidsfrågor. 

I detta program för integrationsfrämjande finns flera nya saker som jag 

gärna vill lyfta fram. 

När det gäller undervisning i svenska, inom den så kallade SFI-

undervisningen, vill vi stärka det samhällsengagerande och -undervisande 

elementet. Mera kultur, historia, mera socioekonomiska förhållande och ge-

nustänkande ska vara en del av undervisningen. Vi vill också utreda möjlig-

heten av att införa SFI-undervisning på en högre nivå, B2, för att göra de stu-

derande mer konkurrenskraftiga för den åländska arbetsmarknaden och se 

till att de har tillräckliga kunskaper i svenska. 

Landskapsregeringen vill göra upp en läroplan för elever med svenska som 

andra språk, och utreda möjligheterna till ett mer flexibelt språkstöd för barn 

som kommer före skolåldern, och även för andra generationens inflyttade 

som inte har tillräckligt goda språkkunskaper. Det är människor som kom-

mer från en annan språklig bakgrund och där det är viktigt att deras svenska 

kunskaper blir tillräckligt goda.  

Landskapsregeringen vill i skyndsam ordning utreda möjligheten till en 

förberedande utbildning vid Ålands folkhögskola för ungdomar som går ut 

grundskolan utan skiljebetyg. Det gäller alltså ungdomar som har kommit så 

sent till Åland i sitt liv att de inte hinner skaffa sig tillräckliga kunskaper.  

Det ska bli möjligt att läsa svenska som andra språk också på gymnasial-

stadiet, och det ska finnas möjlighet till nätbaserad undervisning i olika 

språk. Det gör man för att stärka svenskan och för att se till att även om man 

har ett annat modersmål och en svag svenska att man hinner komma ikapp. 

Vad gäller arbetslivet finns ett nytt delmål i integrationsplanen; att möjlig-

göra att inflyttade kommer in på arbetsmarknaden på en nivå som är rätt för 

deras kunskaper. Genom bättre vägledning ska vi se till att ingen kompetens 

går till spillo. Ingen, som kan någonting när de kommer hit, ska bli outnytt-

jad.  

Med erfarenhet från tidigare program, integration.ax och integration.ax2, 

vill vi utreda möjligheterna för en ny integrationsutbildning med yrkesinrikt-

ning. De erfarenheter som vi har haft hittills har varit goda. 
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I arbetsmarknadsåtgärderna vill vi sätta större fokus på att få in inflyttade 

kvinnor på arbetsmarknaden, eftersom de är en grupp som i mindre grad 

kommer ut i arbetslivet. 

Hälsa och tillgång till hälsovårdstjänster är ett nytt fokusområde i pro-

grammet. Vi vill jobba systematiskt kring det faktum att människors hälsa 

och möjligheter till integration går hand i hand, och att goda levnadsvanor 

och kunskap om hälsoaspekter både gör att människor mår bättre och sparar 

pengar för vårt samhälle. Igen är tabellen på sidan 7 aktuell. De som kommer 

hit är ganska unga, de ska leva i det åländska samhället förhoppningsvis 

länge. Om de är friska så är det bättre, både med tanke på pengarna och med 

tanke på människorna.  

På detta område finns många aktörer, från dagis och skolor till ÅHS, tredje 

sektorn och SFI-utbildningen, bara för att nämna några. Här vill vi lyfta fram 

behovet av kommunikation om hälsa, inte bara information om hälsa.  

Landskapsregeringen vill sätta förnyat fokus på deltagande, goda relation-

er och förebyggande av främlingsfientlighet. Ett nytt förslag är att i den fram-

tida omprioriteringen av PAF-medel öronmärka pengar för integration och 

därigenom stärka tredje sektorns ovärderliga arbete för en lyckad integration. 

Det finns så mycket som offentlig sektor kan eller ska göra, men vi kan på ett 

medvetet sätt stötta föreningar som jobbar med integration som en glädje-

fylld och naturlig del av verksamheten. 

Vi vill här också lyfta fram de politiska partiernas roll och betydelse för en 

lyckad integration. I senaste val röstade cirka en tredjedel av de ålänningar 

som är födda utanför Norden. Där finns en hel del röster att hämta, bara som 

ett tips. 

Slutligen vill jag lyfta fram några av de riktigt brännande frågorna: Hur ska 

vi förhålla oss till den pågående flyktingkrisen. Hur ska vi underlätta för 

kommuner att ta emot kvotflyktingar? Hur kan vi samordna insatserna? 

Landskapet har redan i samarbete med Röda korset utrett vad som gäller 

för en asylmottagning på Åland. Beredskapen finns om Migrationsverket stäl-

ler frågan. 

Glädjande många åländska kommuner har eller står i beråd att fatta beslut 

om att ta emot kvotflyktingar. Det gör mig mycket stolt och det var också nå-

got jag lyfte fram vid de nordiska samarbetsministrarnas möte igår. Flyk-

tingmottagning är något som ibland kan göras bättre i små kommuner på 

små orter. 

En väldigt utsatt grupp i vårt samhälle är de så kallade EU-migranterna, 

som faller utanför alla våra skyddsnät. Det offentliga har inget formellt an-

svar för dem, inte ens för grundläggande trygghet, men det är inte värdigt el-

ler mänskligt att någon i vårt samhälle skulle frysa eller svälta. Här vill land-

skapsregeringen jobba i tätt samarbete med tredje sektorn och genom fördel-

ningen av PAF-medel kan vi göra en insats. 

Vi har för avsikt att under den här programperioden satsa ännu mera på 

dialog och olika forum för samtal och kunskapsförmedling.  

För att följa upp hur vi lyckas med integrationen på Åland ska en enkätun-

dersökning göras bland de inflyttade år 2018. Det blir en uppföljning av den 

undersökning som gjordes 2014 och det blir en sorts baslinje där vi mäter en-

ligt olika parametrar som vi kan mäta.  

Så. Nu kanske någon undrar; vad kostar kalaset och var ska pengarna tas? 

Mycket är redan på gång, en del handlar om omprioriteringar och kunskap, 
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och en del måste tas upp i kommande budgetar. Programmet sträcker sig 

ända till 2019. Självklart blir det framtida diskussioner.  

Jag tackar för mig och ser fram emot en konstruktiv diskussion i denna för 

Åland livsviktiga demografiska och med mänskliga fråga. Tack. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack talman! Framför oss har vi ett meddelande, landskapsregeringens 

viljeyttring kring integrationsfrämjande åtgärder 2016-2019. Jag upp-

fattar att det här är en väldigt högkvalitativ produkt. Den känns väl ge-

nomtänkt och målsättningarna känns realistiska. En eloge åt landskaps-

regeringen för det här meddelandet! 

Jag vill ställa två kompletterande frågor. Min första fråga rör åtgärder 

för färdigställande av läroplan för svenska som andra språk. Ska jag 

tolka det som att undervisningen är på svenska men sedan kan man yt-

terligare välja svenska som tilläggsspråk?  

Den andra frågan gäller den förberedande utbildningen för ungdomar 

som föreslås flytta till Ålands folkhögskola. Tittar man i tilläggsbudgeten 

så finns det även annat som regeringen föreslår att ska flyttas till folk-

högskolan. Det känns som att det kommer att bli trångt i Finström. 

Minister Nina Fellman, replik 

Talman! När det gäller den första frågan om svenska som andra språk så 

strävar vi mot en större flexibilitet. Det finns elever som de facto har 

svenska som sitt andra språk, som inte kan det och som inte har det som 

sitt modersmål och som behöver stöd i svenskan. Och det finns behov av 

att kunna lära sig sitt modersmål ordentligt. All kunskap om språkun-

dervisning pekar på att man behöver kunna sitt modersmål ordentligt 

för att kunna tillgodogöra sig ett nytt språk. Det handlar om bägge. 

När det gäller den andra frågan så ska en utredning göras under peri-

oden. Vi får vi se till att inte väggarna rämnar på folkhögskolan. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Jag noterar här i meddelandet att det är fråga om ”skyndsam utredning 

av möjligheterna”. Min tanke är rent praktisk, det känns som att det 

kommer att bli väldigt trångt i Finström om landskapsregeringen avser 

att flytta dit både det här och det som tidigare aviserats i tilläggsbudge-

ten.  

Jag återgår till det som jag tycker att är ännu viktigare; svenska som 

andra språk. Ska jag tolka det som att hemspråksundervisningen i sko-

lan dvs. att utbildningsspråket som enligt självstyrelselagen ska vara 

svenska inte längre kommer att vara det?  

Minister Nina Fellman, replik 

Svaret är nej. Vi avser inte att inleda någon sådan förändring. Däremot 

kommer det att bli nätbaserad undervisning, vilket nämns både i rege-

ringsprogrammet och i det här programmet. Det handlar om möjlighet-

en att lära sig språk över nätet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Ministern pratade om att ta in intryck från den aktu-

ella situationen i omvärlden och hon pratade också om lyckad integrat-

ion. Jag vill lite belysa de händelser som har varit väldigt aktuella, ter-

rorattentaten i Belgien och även attentaten i Paris där en person från 

Sverige har gripits i samband med det. Man har sett att den personen 

har varit med i filmer för lyckad integration i Sverige och även haft an-

ställning i den offentliga sektorn. Har landskapsregeringen funderat på 

situationen att kunna motverka radikalisering? Varför finns inte det 

med i programmet? Har man alls tänkt i de banorna? Vi kan ha med så-

dana tankegångar på hur man kan motverka radikalisering i samband 

med integration. 

Minister Nina Fellman, replik 

När man jobbar med någonting så kan man inte utgå från de undantag 

som är negativa. Man måste se på det som är lyckat. Utgående från den 

kunskap som vi har på Åland så finns det ingen hotbild. Polisen har bra 

koll på läget. Det svar som finns är att man måste göra det här jobbet 

bra. Integrationen ska vara lyckad, den ska vara på djupet och den ska se 

till att människor kommer in i samhället; i kulturen, i språket och i ar-

betslivet. Det är de verktyg vi har. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Nu visade det sig att den här personen var med i nå-

gon film som exempel på lyckad integration. Frågan är hur vi tittar på de 

här resultaten och ser till att vi har åtgärder som leder till resultat? Det 

är viktigt att vi jobbar, tittar och följer upp detta på ett bra sätt.  

Jag återkommer igen till frågeställningen. Har landskapsregeringen 

funderat ens kring frågan att också ha med idéer på hur man kan mot-

verka radikalismen? Även om vi inte har någon sådan hotbild just nu så 

är det bra att förebygga. Vi ska se till att vi fortsättningsvis inte ska ha 

någon hotbild. 

Minister Nina Fellman, replik 

Jag känner inte till detaljerna kring just den här personens bakgrund. 

Jag upprepar det som jag sade tidigare. Det finns ingen aktuell hotbild 

på Åland. Vår bedömning har varit att genom att göra integrationen så 

bra som är möjlig, genom att se till att människor som kommer hit är en 

del av det åländska samhället, så når vi framgång även på det här områ-

det. Erfarenheterna så här långt av hur Åland har lyckats med integrat-

ionen av inflyttade är väldigt goda. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, talman! Även jag tycker att det här meddelandet är oerhört bra. 

Mycket av det arbetet som förekom under den tidigare perioden ser vi 

nu frukten av. 

Jag funderar över om ni har sett över möjligheten att de personer som 

nu har kommit vidare upp till gymnasienivå, och som har bott här i 

några år, att de ska få möjlighet att tentera av sitt hemspråk för att se-
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dan kunna få extra tid att lära sig svenska riktigt bra för att klara av alla 

andra ämnen som de ska klara av i gymnasiet? Har detta varit upp till 

diskussion?  

Ni pratar om att ha svenska som andra språk, istället för att kalla det 

för hemspråk, första språk eller modersmål. Jag tycker att det känns 

konstigt att kalla svenska för andra språk på Åland. 

Minister Nina Fellman, replik 

Talman! Här handlar det inte om en värdering, utan om ett konstate-

rande. Särskilt för sådana som kommer till Åland när de inte riktigt små 

så är svenskan det andra språket. Det handlar inte om att lyfta i värde. 

Det är en god idé att se på möjligheterna att tentera av ämnen. Den 

viktigaste aspekten i det integrationsfrämjande programmet är att se till 

att språkkunskaperna är i skick, för vi upplever att det är nyckeln för en 

god integration. 

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, talman! Jag tycker att det är bra att det ges nya möjligheter att 

lära sig svenska även om man är i arbetslivet. Jag vill nog ge en uppma-

ning till landskapsregeringen att verkligen fortsätta med det arbetet. Det 

är inte alla arbetsgivare som har råd att ordna de här kurserna på ar-

betstid så att man lär sig svenska. I dag är man helt förpassad att gå på 

kvällar om man vill lära sig svenska och det är kanske precis just då man 

har jobb. Det är viktigt att se över att det finns mera flexibilitet när det 

gäller SFI-kurserna, att man kan vara i arbetslivet, att man kan gå veck-

an-vecka eller dagar eller kvällar och att man öppnar upp möjligheter 

och inte stänger några dörrar. Vi vill ju inte att någon måste säga upp sig 

för att kunna lära sig svenska. Det ska bara finnas möjligheter och inte 

stängda dörrar. 

Minister Nina Fellman, replik 

En ambition att införa en större flexibilitet när det gäller undervisning i 

svenska finns faktiskt också med i programmet. Man ska kunna ha 

undervisningen som en integrerad del av arbetslivet. Det har varit ett av 

de mera framgångsrika sätten att arbeta under den tidigare perioden. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Roger Eriksson  

Herr talman! Vi har nu på vårt ord landskapsregeringens program för integ-

rationsfrämjande 2016-2019.  

Vi liberaler tycker att programmet är bra och professionellt, vi har en ut-

märkt produkt i vår hand. Programmet är pedagogiskt uppgjort med lätt ur-

skiljbara fokusområden, mål och åtgärder.  

Liberalerna stöder självklart detta program och står bakom landskapsrege-

ringen.   

Programmet bygger vidare på det första som antogs 2013. I det nya pro-

gram har man fokuserat på hälsa som tillkommit samt betonar språket.   

Dessa två ämnen tänker jag lyfta upp lite mera här.  

Inledningsvis tycker jag att det här är en bra produkt. Det finns inled-

ningsvis centrala termer. Det är mycket bra att man reder ut begreppen för 
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att undvika missförstånd. Det kan i debatten uppstå ganska stora missför-

stånd t.ex. med som menas med asylsökande och kvotflyktning. I det här pro-

grammet redogörs klart för vad som avses. 

 Målet för den åländska integrationspolitiken stöder vi, som jag nämnde. 

Det övergripande målet för integrationen är att alla kvinnor, män, flickor och 

pojkar ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter på alla områ-

den i livet. Åland ska vara ett inkluderande samhälle där alla garanteras en 

likvärdig behandling och fler har möjlighet att delta och bidra till en positiv 

samhällsutveckling. De inflyttades levnadsförhållanden ska på centrala del-

områden vara på samma nivå som den övriga befolkningens. Vi liberaler an-

ser att det är en grund, självklart ska det vara lika för alla.  Detta kan väl de 

flesta omfatta. 

Jag vill betona det som landskapsregeringen skriver, ”ett öppet integrerat 

och fungerade samhälle kräver gemensamma rättsnormer, gemensamma 

mötesplatser och det svenska språket som gemensamt kommunikations-

verktyg.”  

Jag personligen och vi liberaler anser att språket är i centrum igen. Det är 

en nyckel till en lyckad integration. 

Det är också viktigt att den inflyttade alltid har ett eget ansvar att forma 

och hantera sitt liv för att finna sin egen väg här i det åländska samhället. Det 

är viktigt att betona även individens eget ansvar. Samhälle och individ ska 

mötas.  

Fokusområden för integrationspolitiken. Som jag inledningsvis nämnde så 

vill jag betona tillgång till svenska språket, hälsa och tillgång till hälsovård.  

En grundförutsättning för en lyckad integration är språket, att man kan 

kommunicera i det samhälle man lever i. Med språket blir man delaktig i 

samhället, både i arbete och på fritid. På detta sätt kan man även snabbt delta 

och bidra till det åländska samhället.  

I programmet har landskapsregeringen listat en mängd åtgärder för att 

uppnå detta mål. Jag går inte in på dem i detalj, men konstaterar att det är 

mycket bra och pedagogiskt i programmet.  

Det är bra att landskapsregeringen har varit i dialog med näringslivet och 

arbetsmarknadens partner så att språkundervisningen matchar behovet på 

arbetsmarknaden. Det här är en mycket viktig punkt.  

Det är också bra att landskapsregeringen betonar att undervisning i 

svenska som sker på arbetsplatser med utländsk arbetskraft stöder arbetsgi-

varnas åtaganden, främjar arbetstagarnas framgång och är utvecklande för 

arbetsgemenskapen.  

Tidigare i ett replikskifte nämndes att det kan vara så att man måste säga 

upp sig från sitt arbete för att kunna gå på språkundervisning. Så får det inte 

vara, anser jag personligen. Detta bör absolut åtgärdas. Om man får lära sig 

svenska på sitt arbete så är det dubbel nytta. Man får både arbetet och språ-

ket. Jag tror också att det är bra att lära sig svenska på sin arbetsplats med 

sina arbetskollegor.  

Det är viktigt att alla inflyttade barn ska klara av att genomföra grundsko-

lan. Det här är en mycket bra ambitionsnivå. 

Om samhälle misslyckas, att folk kommer ut ur skolor utan att ha fått de 

här kunskaperna, så leder det tyvärr ofta till alienation, utanförskap och 

större problem att komma in i samhället och på arbetsmarknaden i ett senare 

skede. Ju tidigare samhällets resurser sätts in, desto bättre chans att lyckas. 
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Jag vet hur det kan gå när det går riktigt snett och folk blir utanför. Det leder 

både till sociala, ekonomiska problem och framförallt personliga problem. 

Det här är en mycket bra ambition av landskapsregeringen.   

Här vill jag även slå ett slag för tredje sektorn som inte ska underskattas. 

Jag tror också att tredje sektorn kommer att få en större betydelse i integrat-

ionsarbetet, speciellt idrottsrörelsen. Idrotten har på många plan visat sig 

vara en utmärkt integrationsform. Idrottens språk är universellt. Att ungdo-

mar deltar i olika idrotter medför en samhörighetskänsla mellan idrottskolle-

gor, sitt lag och det kommer redan från barnsben. Barn som ev. ännu inte kan 

prata ännu med varandra spelar i samma fotbollslag. Detta kan inte övers-

kattas.   

Några ord om utbildning. Det är en bra målsättning, bra att man har till-

gång till studieplats för de män och kvinnor som inte omfattas av läroplikten. 

Här listar landskapsregeringen även en mängd åtgärder. Jag går inte in på 

dem desto mera.  

När det gäller arbete och sysselsättning är det bra att man validerar sin 

kompetens, att den ska tas tillvara. Det är ett resursslöseri att inte ta tillvara 

den kompetens, utbildning och erfarenhet som de inflyttade har med sig i ba-

gaget. Det kan gälla utbildning, erfarenhet eller vad som helst. Det är en vinn-

vinn situation om även det åländska samhället kan få nytta av utbildningen. 

Avslutningsvis några ord om hälsa. Detta är nytt och jag anser att det är 

mycket viktigt att hälsan finns med i det här meddelandet. Landskapsrege-

ringen beskriver inledningsvis att psykisk ohälsa och posttraumatisk stress är 

vanligt bland personer som tvingats fly. Det kan vi alla förstå. Nyckel till 

framgång är kommunikation mellan vårdkonsumenterna och vårdgivarna. 

Här anser jag också att språket är i centrum för både konsumenten och myn-

digheten som tillhandahåller vården. Det är mycket bra att man har satsat på 

närvårdarutbildning för att öka mångfalden bland personalen. Vårdgivare 

och vårdkonsumenter ska kunna kommunicera tills man har fått det gemen-

samma språket svenska.  

Landskapsregeringen listar en mängd åtgärder och betonar framförallt fö-

rebyggande aktiviteter. Som jag sade, herr talman, jag tror att om samhället 

sätter in sina resurser i ett tidigt stadium så är det en sak som alla kommer 

att vinna på. Tack, herr talman!    

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, herr talman! Tack ltl Roger Eriksson. Det var bra att markera 

skillnaden mellan utländska medborgare som flyttar till Åland och såd-

ana som söker asyl. När det gäller både de här grupperna så är just det 

här ni nämnde i ert anförande, full sysselsättning och arbetsmarknad 

som är A och O. Jag vill lyfta fram att jag träffade faktiskt flera ledande 

politiker från svenska länsstyrelser och kommunstyrelser. De har disku-

terat om att asylboendet som har ökat i deras kommuner och alla var 

oerhört positiva och glada över den stora inflyttningen som har kommit 

till randkommunerna. Det korrelerar precis med ert anförande, det är 

full sysselsättning och arbetsmarknad som hjälper dem att komma in i 

samhället, för då lär sig språket i sina kollegor. De var också oerhört po-

sitiva över ensamkommande barn, som man kan tycka att det är oerhört 

hemskt, eftersom ungdomarna, 15-17 åriga pojkarna, både var positiva 

och motiverade och villiga att ta emot utbildning. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jörgen Pettersson 

Tack, talman! Tack till minister Fellman för en fin presentation av meddelan-

det som handlar om integrationsfrämjande. Det är ett meddelande som vi 

från centern absolut inte ha några som helst problem med att godkänna. Det 

är bra, det är ambitiöst. Det passar in i vår bild av Åland som vi har försökt 

skapa under de 40 år som vi har existerat som parti, och som det moderna 

partiväsendet har förekommit på Åland. 

Sedan 1970 har vi, fram tills idag, vuxit med ungefär 40 procent. Idag är vi 

29 000. Jag tror jag vågar påstå att det knappast finns ett västerländskt land 

som har vuxit lika mycket under den tiden. Bara det är faktiskt en prestation i 

sig. Det har skett tack vare att ålänningarna alltid har varit ett välkomnande 

folk. Vi har handlat med omvärlden, vi har sålt till omvärlden, vi har köpt 

från omvärlden och vi har levt i omvärlden. 

Det här programmet och meddelandet är ett humanistiskt inspel, men det 

har också visat språkpolitiska utmaningar, för när ett samhälle växer och det 

kommer in nya språk så kommer det alltid att uppstå olika former av frågor 

som vi måste vara beredda på att hantera. 

Åland behöver mera folk. Våra företag som säljer plastslangar, datapro-

dukter och shippingtjänster, de måste begripa hur omvärlden tänker och det 

gör man inte om man inte lyssnar på denna omvärld. Av det skälet så är det 

affärsmässigt klokt att vi blir flera. Det är också därför som vi har ett blomst-

rande samhälle i dagens läge. 

Eftersom man tar upp hälsoaspekten som viktig så skulle jag gärna sett att 

man hade lyft upp idrottens inverkan i samhället ännu mera. Tack vare in-

flyttning så har vi i dag två av Finlands främsta fotbollslag på Åland, en plats 

med 29 000 invånare! Det är helt osannolikt och det vore omöjligt om inte 

samhället vore välkomnande. 

Jag har hur man aktivt jobbar med flyktingmottagning på Gotland. Där har 

man etablerat asylmottagningar som är väldiga i förhållande till folkmäng-

den. På Gotland går idrottsrörelsen aktivt in och letar upp folk och erbjuder 

dem att komma med i den gemenskap som idrotten ger. Det är precis som ltl 

Eriksson sade tidigare, inom idrotten pratar man samma språk fast det 

kanske låter lite olika ibland. Om detta skulle jag gärna ha sett ännu mera för 

det är en bra förebild. 

Det är också oerhört viktigt med information när det gäller inflyttning. Jag 

tänker ibland på Amerika. Flyttar du till Amerika så blir du amerikan på ett år 

eller två om du har otur. Flyttar du till Åland så kan det ibland tar fyra gene-

rationer innan man blir helt accepterad, sägs det. Jag hör inte till dem bara 

för säkerhets skull. Jag tycker att man är ålänning i samma ögonblick som 

man väljer att bo här. Ni vet hur det är.  

I Amerika är man över informativ ibland, ni vet om skyltarna ”slippery 

when wet”. Det är bra exempel på att man tar ingenting för givet. Det som är 

självklart är bara klart för en själv och det förstår inte alla människor. Det är 

inte helt lätt att förklara för folk som flyttar hit att vi kör bil på samma ställe 

som vi simmar på somrarna. 95 procent av jordens befolkning fattar ingen-

ting av det och det gör jag inte jag heller när jag tänker efter. 
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När det kommer till informationen så är den bred och den är ambitiös. In-

formationen finns i dag på sju språk, Under de 15 år som man aktivt arbetat 

med detta har man valt att inte översätta det till finska. Det gör man nu och 

det blir en viss språkpolitisk utmaning. Jag tycker särskilt att man måste 

tänka på att den här informationen redan finns på Hallå Nordens hemsida, så 

det finns en risk att man gör ett dubbelarbete helt i onödan. Det kan man ha 

lite bakom örat. Jag vill fråga; vad är det som har gjort att man nu efter dessa 

15 år tycker att det är dags att sätta dit även finskan som ett skilt språk? Vi vet 

ju hur utvecklingen går i Finland, svenskan får allt lägre takhöjd på bekost-

nad av finskan. På det här viset finns risken att vi uppfattas som att vi inte 

tycker att förfinskningen är särskilt allvarlig och det tror jag att alla i förvalt-

ningen inte riktigt håller med om. 

När det gäller svenska som andra språk så har det redan lyfts i debatten. 

Där är det inte enkelt att begripa varför man ska kalla just svenskan för andra 

språk på det enspråkigt självstyrda Åland? Jag tycker att svenskan är ett 

första språk. 

Jag förstod på replikväxlingen tidigare att när det gällde hemspråksunder-

visningen så är den varken planerad eller att det finns någon avsikt att hem-

språksundervisning ska införas. Jag tror faktiskt inte att hemspråksundervis-

ning är ett bra sätt för integration. Jag tror att det direkt kan få motsatt effekt 

om man inte tvingas lära sig det språk som man pratar i samhället.  

När det gäller informationen så ska man också tänka på de oväntade detal-

jerna. I största delen av världen är det fullt normalt att köpa asperin i matbu-

tiker, det kan man inte göra på Åland. För någon som kommer hit och ska 

köpa asperin så är det jättekonstigt att man inte kan göra det. Vi har alltså 

små detaljer som man hela tiden måste ha i minnet för att folk ska känna sig 

välkomna. Känner de sig välkomna då kommer integrationen att lyckas hur 

bra som helst och det tror jag att det här programmet faktiskt skapar gro-

grund för. Det är en bra uppföljning på den lag som hanterades här i lagtinget 

för tre år sedan. 

Vi behöver bli flera, vi behöver bli ännu duktigare på att vända oss mot 

omvärlden och skapa exportintäkter för det är nämligen det som det sist och 

slutligen handlar om. Tack. 

 Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, herr talman! Tack ltl Jörgen Pettersson för ett positivt anförande 

och att man ser så positivt på det här programmet, vilket vi också gör 

från vårt håll.   

Ni lyfte fram tredje sektorns roll och idrottens roll. Jag anser också att 

man i det här sammanhanget borde lyfta fram kulturens roll. Själv har 

bott i flera länder och gått i elva olika skolor. Varje gång när jag ska 

komma in i ett nytt samhälle så är det via körerna. Där lär man känna 

många nya människor som är på gott humör och man får många nya 

vänner. Mina bröder har alla gått med i fotbollslagen och därmed också 

fått nya vänner. Jag tror att dessa två områden är kommunicerande kärl. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Tack för det, ltl Kemetter. Det finns inga skäl att säga 

emot det. Jag är en ivrig konsument av såväl kultur som idrott. Idrotten 

har jag sett på riktigt nära håll och jag vet vilken enorm effekt den kan 
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ge. Jag tycker att vi på Åland ska vara väldigt stolta över att vi har två 

stycken elitfotbollslag i Finland i dag. Det är en ”snackis” som öppnar 

dörrar precis var som helst; i politiska sammanhang, i affärslivet och 

överallt. Men det är alldeles riktigt, kulturen är precis en lika öppnande 

dörr. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Nina Fellman, replik 

Jag vill påstå att både kulturen och idrotten är viktiga områden. De me-

del som vi i det här programmet har för att stött både idrott och kultur 

som integrationsfrämjande medel är just omprioriteringen av PAF-

medel så att integration och insatser som både är språkstödande och in-

tegrerande kan prioriteras. 

När det gäller idrotten vill jag också informera om att min kollega 

Tony Asumaa har idrottspolitiskt program på gång där också aspekten 

av idrotten som inte integrationsmedel kommer att tas upp. 

Minister Nina Fellman, replik 

Utmärkt, minister Fellman! Jag ville lyfta särskilt idrotten eftersom 

hälsa har tillkommit som fokusområde. Hälsa kan så klart vara annat än 

att man är stark, frisk och kry. Det finns själslig hälsa och det finns en 

himla massa olika hälsoeffekter. För mig är idrotten en ganska stark 

plattform när det gäller att skapa i varje fall fysisk hälsa. Idrotten är idag 

Ålands i särklass, vill jag hävda, största folkrörelse. Man har ledare som 

engagerar sig, som tar hand om oss och som visar till rätta. Man har en 

god organisation; man har styrelse, tränare, lagledare och man har 

massvis med folk som redan finns där. Då kan man använda sig av be-

greppet att man ska försöka bli bättre på det man redan är redan bra på 

och där finns en öppen dörr i det här arbetet. 

Minister Nina Fellman, replik 

Jag tror att vi på den här punkten är helt överens. Jag läste alldeles nyli-

gen en artikel där det hävdades att körsång är minst lika bra för den fy-

siska hälsan som idrott av olika slag är. Vi kanske kan säga både ltl 

Kemetter och ltl Pettersson har rätt. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Det tvivlar inte ett ögonblick på, talman. Vi har en lång erfarenhet av 

körsång, särskilt under våren, som gör oss både starka och krya, det är 

såväl jag själv som lagtingets sittande talman bevis på. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, herr talman! Ett stort tack till ltl Pettersson. Det var ett riktigt bra 

anförande. Jag vill också lyfta upp våra två väldigt fina galjonsfigurer 

som vi har i form av Åland United och IFK Mariehamn. De har båda vi-

sat hur integrationen fungerar perfekt. Lagen är galjonsfigurer när det 
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gäller att få nya ålänningar att komma in i ett samhälle, fungera i ett 

sammanhang och att hitta ett socialt nätverk. 

Jag vill inte heller på något sätt sätta idrotten mot kulturen, båda be-

hövs. Jag håller med ltl Pettersson i hans anförande. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

I Norge finns ett lag, talman, som heter Rosenborg. Man har byggt upp 

lag kring ett fenomen som kallas gofoten. Det går i väldigt korta drag ut 

på att allt det man är duktig på ska man träna ännu mera på och det 

man är dålig på ska man strunta i för det löser sig av sig självt. Någon-

stans där tycker jag att vi ska använda idrottsrörelsen just nu och kul-

turvärlden, som jag inte ska glömma, för att skapa denna integration. 

För inom de områdena får man den här vardagskontakten som inte 

finns annars. Här finns inga chefer, inga underlydande utan det finns ett 

gemensamt intresse som det faktiskt finns väldigt mycket att spinna vi-

dare på. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Tony Asumaa, replik 

Tack, herr talman! Vad gäller idrotten så vet vi alla att det är ett av de 

bästa verktygen för integration av människor i samhället. Jag kan inte 

annat än att hålla med. På Åland är den profilbärande grenen fotboll, 

där har vi skördat framgångar till och med internationellt. Det är ingen-

ting att ifrågasätta. 

Kulturen är lika viktig. 

I det idrottspolitiska programmet kommer vi att lyfta det här som ett 

eget område och betona vikten. Vi har ett spontant mötesfält inom idrot-

ten där olika kulturer möts på ett naturligt sätt. Förr eller senare lär man 

sig nog språket som där pratas, men kanske inte första gången man trä-

nar tillsammans. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Eriksson, replik 

Talman! Jag vill tacka ltl Pettersson för stödet för det som jag tog upp i 

mitt anförande; idrottsrörelsen och dess stora betydelse som en integ-

rationsfrämjande faktor. Tack för det! 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Gun-Mari Lindholm 

Talman! Regeringen har uppdaterat programmet för integrationsfrämjande. 

Jag som var ansvarig för det tidigare programmet är naturligtvis nöjd med 

det här resultatet.  

När vi skrev det förra programmet bröt vi ny mark och tog ett samlat grepp 

kring de här frågorna. Det var inte helt lätt. Jag är glad att se att man följer 

upp programmet, dessutom har man förfinat programmet och fört in ett nytt 

fokusområde, hälsa. 
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I det här sammanhanget är det också viktigt att nämna att inom hälsoom-

rådet är tolktjänsterna väldigt viktiga för dem som har ett annat språk än 

svenska. Det är också en utmaning för ÅHS avdelningar att få tolktjänster via 

telefon. Man ska komma ihåg att det här är en merkostnad inom ÅHS för re-

spektive avdelning. De här tjänsterna är inte billiga att tillhandahålla men na-

turligtvis nödvändiga för vårdnadstagaren som inte behärskar svenska. 

På sidan 13-15 i programmet talar man om att svenska är det andra språ-

ket. Där studsade jag till när jag läste det här programmet. Det är en formule-

ring som jag har förstått nu under den här diskussionen att kanske inte bety-

der det som jag först tänkte mig. Formuleringen är inte så lyckad tycker jag. 

Man kanske behöver fundera på om man faktiskt ska säga att svenska är det 

andra språket. Man kanske kunde prata om modersmål och nästa språk, som 

vi funderade idag på vårt gruppmöte. Det är verkligen en självstyrelsepolitisk 

utmaning, som ltl Pettersson sade, att tala om svenska som det andra språket. 

För en del av oss kanske det är mera hjärtskärande än för andra, men jag tror 

att det är viktigt att man också i det här sammanhanget signalerar det. 

Det är också bra att man fortsätter med de här olika fokusområdena. Man 

ska integreras i språket, i arbete, i samhället, i kulturen och i idrotten. Det 

kan man läsa in i det som skrivs på sidan 10. 

Jag tycker också att det är bra att man nämner att det finns olika forum för 

dialog. Jag tror att det kommer att bli en allt mer viktig fråga när det kommer 

människor med olika kulturer, olika regioner och bakgrund. 

Åtminstone från min sida är det väldigt viktiga att vi är tydliga med den 

värdegrund som vi har i vårt samhälle; att vi pratar om genus och jämställd-

hetsperspektiv, att vi är måna om att säga att vi värnar om feministiska vär-

deringar, om likställighet mellan könen, kvinnors rätt till utbildning och att 

själv få välja sitt hjärtas utvalda. Jag tror att det är just sådana här frågor som 

människor i dag är rädda för i vårt samhälle när det kommer människor med 

olika bakgrund. Ska man faktiskt kunna integreras och ta till sig våra värde-

grunder? Det här är naturligtvis en utmaning för alla dem som jobbar med de 

här frågorna. Jag är också övertygad om att alla de som arbetar med de här 

frågorna har det här på sin agenda. Därför är vi särskilt nöjda från vår grupp 

när vi såg att det i det här programmet står att man har tänkt sig ha olika fo-

rum för dialog. 

Vi är glada att det här programmet har kommit, att man har hela frågan 

om integration och integrering i samhället för nyinflyttade på agendan och att 

man jobbar fortsättningsvis aktivt med den frågan. Tack. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, herr talman! Ltl Gun-Mari Lindholm som höll i moderaternas an-

förande lyfte föredömligt fram värdegrunden. Hur är det egentligen med 

vår värdegrund? På vilket sätt tar vi emot t.ex. rumänerna som nu 

kommer till Åland? De är EU-medborgare och borde också omfattas av 

en bra integration. På vilket sätt ser moderaterna på det?  

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Nu vet jag inte vilka grupper som ltl Kemetter avser? Man får uppehålla 

sig tre månader var som helst i Europa utan att anses ha flyttat någon-

stans. Det är en speciell grupp om det är just den gruppen som ltl Sara 

Kemetter anser. Flyttar man hit, bosätta sig här och skriver sig här så 
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omfattas man naturligtvis också av alla de program och insatser som 

man gör från samhällets sida. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, herr talman! Är det inte så, ltl Gun-Mari Lindholm, att man måste 

ha ett arbete? Tredje sektorn har varit föredömlig också vad gäller den 

här gruppen av människor som nu rör sig omkring i Norden och också 

kommer till Åland. Emmaus har, via tredje sektorn, gett dem möjlighet-

er att få ett arbete och på det sättet har de lättare kunnat integreras. 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Tredje sektorn gör väldigt mycket, om det sedan är hörselför-

eningen, cancerföreningen eller Emmaus, för just de människor som 

behöver olika typer av verksamhet. 

I det här avseendet vill jag också lyfta alla de privatpersoner som har 

tagit sig andra människor som kommer. De ger husrum, mat och arbete 

men framförallt ger de dem en framtidstro och en tro på att det finns en 

medmänsklighet. Jag vill lyfta särskilt de människorna.  

 
Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, herr talman! Tack för ett väldigt bra anförande ltl Lindholm. Jag 

tycker att det är bra att ni tog upp feminism som värdegrund. Jag tror 

det finns en stor del att göra även bland våra egna och inte bara i ett in-

tegrationsprogram. När man frågar flickor och unga kvinnor på Åland 

idag så kan säkert de flesta bekräfta att genus och jämställdhet inte är en 

jätteprioriterad del som värdegrund även bland våra egna medborgare. 

Mer kraft kan sättas på det i integrationsprogrammet men även i största 

allmänhet ute i samhället. 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag håller med ltl Igge Holmberg i det avseendet. Jag tror att ju 

äldre man blir så ju mer ser man de strukturer vi har i dag. Det är bra att 

människor som i dag är i ledande positioner också lyfter de frågorna för 

att visa vägen och att det är ett viktigt perspektiv i alla sammanhang. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Jag håller också med om att en stor del av integrationen sköts ju enklare 

om människor har det lättare i sina liv. Att jobba tittar med en ordentlig 

välfärd i samhället även för de här människorna medför att det blir lät-

tare att komma in om de inte konstant har ekonomiska problem och inte 

vet var de ska söka hjälp. Man ska helt enkelt se till att människor har 

sysselsättning, se till att människor har en dräglig tillvaro, att samhället 

fungerar och att man kan ta sig fram och tillbaka överallt, då kommer 

integrationen på köpet. 

Ltl Roger Eriksson, replik 

Talman! Jag vill tacka Lindholm för ett bra anförande. Det var sakligt 

och det visade också på att ni stöder det här integrationsprogrammet. 

Det är bra att det finns så stor enighet om den här viktiga frågan. 
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Modersmål och svenska som andra språk diskuterades. Jag funderade 

också på det, men jag läser det här från ett individperspektiv. Folk som 

flyttar hit till Åland med ett annat modersmål än svenska har inte 

svenska som det första språket. Det kanske mera är en ordlek om man 

använder uttrycket modersmålet eller annat språk, men jag förstår pro-

blematiken. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Nina Fellman, replik 

Jag vill förtydliga begreppet ”svenska som andra språk”. Det är ett ve-

dertaget begrepp som man använder för att beskriva just den här grup-

pen som har svenska som sitt andra språk. Avsikten med det här pro-

grammet är inte att degradera svenskan utan att stärka svenskan hos 

dem som behöver mer hjälp genom ett individbaserat system. Det ger en 

större flexibilitet för att stärka svenskan. 

Jag vill kommentera tolktjänsterna. Det finns mycket att göra i och 

med digitaliseringen. Jag håller med om att det är ett område som kan 

bli väldigt dyrt. Digitaliseringen ger oss möjligheter att använda tolk-

tjänster på andra sätt än genom fysisk närvaro. Det kan göra det både 

bättre och billigare. 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Enligt de uppgifter jag fick i går från olika avdelningar på ÅHS 

så använder man tolktjänster redan i dag via telefon. Tolkarna är inte fy-

siskt närvarande, men förstås debiterar tolken i andra ändan av luren 

också för den tiden. 

Jag har nu hört den här diskussionen vad man avser med ”det andra 

språket”. Eftersom det är första gången jag läste det här inför den här 

debatten så studsade jag till på den här formuleringen. Rent självstyrel-

sepolitiskt blir det vissa frågetecken när man skriver på det här sättet. 

Det är kanske skäl att man formulerar om det. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Göte Winé 

Tack, herr talman! Minister Fellman inledde med att Åland behöver inflytt-

ning. Mångkulturismen berikar Åland. Det ger oss mer kunskap och ett mer 

förståeligt Åland. 

I går i vårt fullmäktige skulle vi ta beslut om vi skulle ta emot kvotflykting-

ar eller inte. Debatten gick ut på om vi som liten kommun skulle klara av 

detta. Klarar vi av att framförallt integrera de vuxna? Jag funderade på om vi 

har tillräckligt med kunskap om vem som gör vad. För min del är det själv-

klart att vi klarar av att integrera bara vi vill och hälsar dem välkomna. Om vi 

ser dem som ett hot så ser vi också hotet att vi inte klarar av det. 

När det gäller språkkunskaperna så köper landskapet tolktjänster och ger 

möjligheter, det är inte kommunerna själva som köper de tjänsterna.  

När vi debatterade integrationslagen så såg man många möjligheter och 

det gäller för oss att jobba vidare med dem. Visst kan vi bli bättre.  
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Jag kommer att ta upp vissa synpunkter under mitt anförande vad vi har 

diskuterat i vår lagtingsgrupp. 

Vi tycker att det är ett bra program. Det är bra ramar, det är tydligt och har 

fina målsättningar. Det är också klart och tydligt när det gäller kommunernas 

roll. Särskild uppmärksamhet behöver ges till de kommuninvånare som be-

höver särskilt stöd, t.ex. vårdnadshavare som är hemma med små barn. Alltså 

det är precis som vem som helst. Det enda vi behöver se på är vilka språkkun-

skaper vi klarar av att ge. Det här är en viktig sak. 

Det har pratats hel del om idrotten när det gäller att komma in i vårt sam-

hälle. Fotboll har nämnts en hel del här och fotbollen är vår stora idrott. Det 

är lättare för den idrotten att kunna ta emot, öppna upp och rekrytera. 

När vi gör det idrottspolitiska programmet så måste vi titta på hur vi också 

kan hjälpa de mindre idrotterna att söka upp människorna, för de finns men 

vi måste få hjälp att hitta dem. Jag tror att de mindre idrotterna kan få stor 

nytta av det. 

Jag kommer ihåg när det stod i media om Navar Arok, 19 år gammal, elit-

simmare från Syrien som skulle komma till Sverige. Hans föräldrar bodde i 

Strängnäs, både var läkare. Pappan hade tvingats flytta från Syrien på grund 

av sina politiska åsikter. Jag kommer ihåg när Strängnäs simklubb sade; 

”välkommen hit”! Media gav den här möjligheten. Det är jätteviktigt att man 

visar att man är välkommen.  

Ltl Pettersson var inne på hälsa. Det är viktigt att finnas med i förening och 

få en känsla av att man är med i ett socialt sammanhang. Mår vi bra socialt så 

underlättar det mycket.  

Herr talman! Det är mycket som är bra här. Kompassen i Medis är en rik-

tigt fin verksamhet. Vi får titta på det och jobba vidare med det. 

SFI utbildningen har vi under arbete och sysselsättning. I vår grupp pra-

tade vi om att valideringen gärna skulle få komma in i SFI utbildningen, re-

dan där skulle valideringen bli obligatorisk. Man skulle snabbare komma in i 

samhället och ta tillvara på kunskaperna. De som flyttar in har kompetens 

som vi inte tar tillvara på tillräckligt snabbt. De har också nätverk därifrån 

som de kommer och det skulle vårt näringsliv kunna få stor nytta av. 

Herr talman! Möjligheten att läsa upp grundskolans läroplan är viktigt 

även för vuxna. Vissa vuxna har en annan grundskola än vad vi har. De 

kanske kan språket men sedan när de ska komma in i gymnasiet så kan det 

bli svårt. Man behöver titta på detta och vidareutveckla det så att vi snabbare 

kan få in dem i utbildning. 

Vi pratar ofta om att kombinera arbete och studier på kvällstid. De möjlig-

heterna är bra. 

När det gäller skyndsam utredning om möjligheterna till förberedande ut-

bildning t.ex. på folkhögskolan inför fortsatta studier, så ryms man nog på 

folkhögskolan. Man behöver inte vara orolig för det. Det finns även en otrolig 

kompetens där. Ta kontakt och prata, de har en hel del tankar kring detta. Ha 

en god dialog.  

Herr talman! Det är jätteviktigt att vi går vidare med möjligheterna att er-

bjuda SFI på högre nivå, B2. Det är jätteviktigt att man inte bara stannar utan 

att man jobbar vidare. 

Förra mandatperioden antog vi validering om gymnasialstadiet. Glöm inte 

bort hur vi ska göra med dem som har högskolestudier. Om jag minns rätt så 

måste man skriva in sig på högskolan för att bli validerad. Vi måste redan ti-
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digare kunna validera högskolestudier så att man får sin kunskap validerad i 

ett tidigare skede. Jag tror att det är jätteviktigt att man ser över hur man kan 

göra det tidigt. 

Avslutningsvis, herr talman, vill jag tala lite om punkt 4.5 Främjande av 

deltagande, goda relationer och förebyggande av främlingsfientlighet och dis-

kriminering. Idag upplever vi ett betydligt kallare samhälle. Man vill se oro 

och risker mera än möjligheter och kunskaper. I dagens samhälle har vi unga 

som far illa och vi har droger i vårt samhälle, men det vill man inte se. Otro-

ligt många vill se risker med att vi tar emot en familj och vad de kan göra för 

illa, istället för att verkligen se vad vi kan göra för att hjälpa dem. De som vill 

komma hit ser man som en samhällsrisk istället för att se dem som att de be-

rikar vårt samhälle.  

Det här programmet är en grund för främjande av integration och lyckad 

inflyttning. Vi ska ha ett välkomnande och öppet samhälle. Det är vi förtro-

endevalda som ska visa vägen. Tack. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, herr talman! Jag vill tacka ltl Winé för ett mycket viktigt anfö-

rande. Det är bra att han konstaterade att välmående är centralt. Tidi-

gare i debatten, både i offentligheten och här idag, har nämnts att det 

finns en risk att människor radikaliseras. Människor som har en social 

och en positiv plats i samhället blir inte radikaliserade, de mår bra i sig 

själva. Den största integrationsmöjligheten vi har är ju att få människor 

att må bra. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Axel Jonsson  

Tack, herr talman! Det är ett på många sätt intressant program som vi har 

framför oss. Inledningsvis kan man konstatera att det finns mycket ännu som 

behöver konkretiseras. Jag har inte räknat igenom hur många åtgärdsförslag 

det finns i det här programmet, men det är bra många och det är väl knappast 

troligt att alla kommer att förverkligas fullt ut. En lite mera noggrannare pri-

oritering kanske inte skulle vara helt fel när vi ändå diskuterar ett så pass vik-

tigt område. 

Många har varit inne på relevanta områden redan. Jag tänkte uppehålla 

mig kring två av programmets huvudområden; språkutbildningen och hur vi 

får in människor i arbete som jag ser som de två absolut viktigaste områdena 

i programmet. 

Språkutbildningen, här finns en hel del intressanta förslag. Språkutbild-

ning för nyinflyttade barn och unga vuxna, där gäller det att fokusera på det 

som vi fokuserar på för dem som har bott här länge och pratar bra svenska. 

Man ska lära sig läsa, skriva och räkna. Det tror jag att är A och O i all utbild-

ning och det behöver vara ledstjärnan när man utformar språkutbildning för 

barn och unga vuxna som har flyttat in utifrån. Tittar man på de åtgärder som 

föreslås. 

Man diskuterar begreppet andra språk i gymnasieutbildningen, att införa 

svenska som andra språk. Det har förekommit en diskussion här om detta in-

nebär att svenska skulle göras till andra språk på Åland. Jag vill ta landskaps-

regeringen i försvar, för jag tror inte att det är avsikten. Landskapsregeringen 
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syftar på en människas andra språk. Man har ett modersmål, sedan kan man 

ha ett andra språk och kanske ett tredje språk. Det är bra att vi från lagtingets 

sida ändå tydligt deklarerar att vi varken vill göra svenskan till andra språk på 

Åland eller i utbildningen. Själva grundtanken är bra oberoende av vad man 

kallar språket för. Vi måste prioritera att man lär sig läsa, skriva och räkna, 

framför annat som man lär sig gymnasiet, om man ligger efter på de områ-

dena. Jag tycker att man borde läsa svenska som första språk parallellt, man 

borde läsa dubbelt mera svenska om man ligger efter på det området. Man 

kanske skulle läsa mindre historia, biologi och annat för att fokusera på matte 

och svenska. Kan vi fokusera på att läsa, skriva och räkna så tror jag att vi 

kommer väldigt långt. Mot den bakgrunden tycker jag att förslaget är väldigt 

intressant, även om man säkert kan fila lite på namnet för att inte skapa 

missförstånd. 

En annan viktig aspekt vad gäller språkutbildningen är det som har 

nämnts flera gånger här och som har diskuterats flitigt i lagtinget; ska man 

behöva vara arbetslös för att få läsa svenska på kvällstid? Det tycker åt-

minstone inte vi från Ålands Framtid. Den frågan har vi drivit länge. Man 

borde kunna få läsa svenska på kvällstid också om man har ett arbete på dag-

tid. Det borde vara naturligt om vi faktiskt vill uppmuntra inflyttade att lära 

sig svenska. Jag tycker man kunde ha varit tydligare med det i det här pro-

grammet och faktiskt skrivit det rakt ut. I programmet skrivs: ”Åtgärder för 

en fortsatt ökad flexibilitet och tillgänglighet gällande SFI-kurserna”. Här 

kunde man ha konkretiserat och sagt att också personer som har ett arbete 

ska ha möjlighet till kvällskurserna i svenska. Det är vår vägkost. 

Något som jag saknar i programmet, vilket jag tycker är synd men hoppas 

ändå att man kan ta in det i det fortsatta prioriteringsarbetet, är de två pro-

jekt som man kallar integration.ax och integration.ax2. Där hade man som 

fokus att kombinera praktik och språkundervisning. Halva veckan hade man 

språkundervisning och andra halvan praktik, i grova drag om jag minns det 

rätt. Personligen tror jag att det är en väldigt bra modell. Från samhällets sida 

säger vi att språkutbildningen är viktig men det är minst lika viktigt att man 

har fokus på att komma in i arbetslivet. I diskussioner med personer som går 

på kurser i svenska för invandrare har vi upplevt att man lätt fastnar där. 

Man läser de här kurserna men det är väldigt svårt att komma vidare sedan 

ur svenska utbildningen. Skulle vi fokusera på att lägga upp utbildningen så 

att man i större grad kombinerar språkutbildning med praktik eller ett arbete 

så kunde vi kanske övervinna den problematiken i viss mån. Det borde vi fo-

kusera på. Om man vill vara riktigt radikal borde man tänka i de banorna att 

minska på den traditionella ordinarie utbildningen svenska för invandrare 

där man läser svenska hela veckorna och istället byta upp den mot fokus på 

att skaffa en praktikplats. Vi borde försöka gå i den riktningen åtminstone. 

En iakttagelse som jag gjorde när jag läste igenom programmet är att finns 

vissa tendenser. Man skriver att kvinnor lär sig nog språket, de är överrepre-

senterade på språkutbildningarna och männen är väldigt frånvarande. Men 

sedan när man ser vem som går kurser på arbetsplatser så har vi männen 

överrepresenterade. Det får åtminstone mig att ställa mig frågan; har vi en 

sådan situation i det åländska samhället att män som flyttar hit kanske har 

lättare att komma in på arbetsmarknaden och få ett arbete men de kanske 

inte lär sig språket i lika bra utsträckning och inte går på svenska kurser, me-

dan vi har kvinnor som går på svenska kurser men inte kommer in i arbetsli-
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vet? Åtminstone gör jag en allmän iakttagelse när jag läser programmet. På 

flera håll ser jag sådana tydliga tendenser. Mot bakgrund av detta kunde den 

modellen med kombinerad språkutbildning och praktik och arbete vara ett 

sätt att faktiskt försöka få in kvinnorna i större utsträckning i arbetslivet, om 

man också ser det här programmet ut ett genusperspektiv.  

Att göra svenska undervisningen kostnadsfri på kvällstid så kunde man 

också uppmuntra männen, som kanske har lättare att få ett arbete men svå-

rare att lära sig språket, att också tillgodogöra sig den biten. 

Det var i korthet Ålands Framtids synpunkter. 

Minister Nina Fellman, replik 

Tack, herr talman! Mycket av det som ltl Axel Jonsson efterfrågade finns 

ju de facto i programmet. Den inledande kritiken var att det var för 

mycket. Jag tycker tvärtom, om det är någon gång som man ska sätta 

ribban högt så är det i början av ett program som ska sträcka sig fyra år 

framåt i tiden. Då ska man verkligen säga att vi har höga ambitioner, 

även om man inte har varenda bokstav på plats. 

När det gäller fortsättningen på integration.ax och integration.ax2 så 

finns det som ltl Jonsson efterfrågade också med i programmet. Man in-

för en ny integrationsutbildning där man lär sig svenska medan man ar-

betar. Vi är helt överens; en ökad flexibilitet och kanske också en ökad 

individualisering är viktig och rätt väg att gå. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Om det upplevdes som kritik att det finns för mycket tankar och idéer så 

var det i så fall en missuppfattning. Däremot menar jag att om man ska 

lyckas så behöver man också prioritera vissa områden. För vi inser nog 

alla att vi inte kan göra allt som står i det här programmet på fyra år. Det 

var mot den bakgrunden som jag också gav våra prioriteringar från 

Ålands Framtids sida. Det här är det som vi tycker att regeringen borde 

lägga fokus på i programmet. När man skriver stora program så blir det 

lätt att man blir kvar med ett stort program och inte lyckas med de kon-

kreta åtgärderna. Därför är det viktigt att redan i ett tidigt skede priori-

tera vad vi ska lägga fokus på. En flexiblare språkundervisning är en 

mycket viktig åtgärd. 

Minister Nina Fellman, replik 

Jag vill fästa uppmärksamhet på det som står på sidan 18 där Ålands nä-

ringslivs projekt ”Utveckla framtidens företag” nämns som ett bra ex-

empel på hur inte bara offentlig sektor ska jobba med integration, utan 

också näringslivet och på det sättet öka flexibiliteten. Det är en väldigt 

viktig faktor. Det här är inte bara samhällets och det offentligas upp-

drag, det är tredje sektorn och det är företagens uppgift. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Vi är helt överens. Att involvera näringslivet i större utsträckning är en 

jättebra ambition. Det går helt hand i hand med de tankar som vi har 

från Ålands Framtids sida, att ytterligare involvera näringslivet även i 

själva språkbildningen så som man gjorde i integration.ax och i integrat-

ion.ax2. Man kunde till exempel tänka sig ett system där vi istället för att 

ordna en hel veckas mediskurs så betalar vi lite åt en arbetsgivare för en 
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praktikplats för på det sättet bidrar näringslivet till språkundervisning-

en genom att de har människor på arbetsplatsen. Man flyttar resurser 

för den utbildning som vi själva bedriver över till näringslivet som också 

gör en insats i ett sådant här upplägg. Vi kan tänka lite nytt. Just på det 

sätt som ministern resonerade ska vi också involvera näringslivet i 

större utsträckning. Jag tror att det är helt rätt väg att gå. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, herr talman! Ltl Axel Jonsson får helt och hållet mitt stöd när det 

gäller flexibel språkundervisning. Det är oerhört viktigt att man lär sig 

svenska om man ska leva i det här samhället.  

När det gäller svenska som andra språk så tycker jag man hakar upp 

sig onödigt. Det är helt vanlig terminologi, det första språket är ens mo-

dersmål. Om man är uppvuxen i Frankrike så är det första språket 

franska och då blir det naturligt att andra språket ska vara svenska. Jag 

tycker att man har förvirrat begreppen. 

Problemet är om man har kommit till Åland t.ex. som 15-åring och 

hunnit gå i skola i två år så då får man oftast anpassade kurser. Har man 

anpassade kurser sedan när man är 16 år och går ut högstadiet och inte 

riktigt har hunnit lära sig svenska så har man sedan svårt att få studie-

plats och därmed också svårt att integreras i samhället. Hur ser Ålands 

Framtid på detta?  

Ltl Axel Jonsson, replik  

Jag delar den uppfattningen att det är ett problem. När man säger att vi 

ska införa svenska som andra språk så vill jag varna för att man inför 

svenska enbart som andra språk. Man borde läsa det dubbelt. Man 

borde läsa svenska som första språk och som andra språk, oberoende av 

vad man sedan kallar det. Man borde ha dubbelt mera undervisning i 

svenska i skolan för att komma i kapp så att man faktiskt har lärt sig 

läsa, skriva och räkna när man går ut skolan. Fokuserar man på det så är 

jag helt säker på att det kommer att bli bra. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, herr talman! Det är en fantastisk idé. Det är också en oerhört kost-

sam idé, framförallt för kommunerna, om man ska erbjuda mycket mera 

svenska som specialspråkundervisning för att kunna integreras. Om 

detta är Ålands Framtids linje så är det klart att de får stöd från social-

demokraterna. 

Vad gäller anpassningen ser åtminstone vi från vårt parti att folkhög-

skolan och nya linjen har en jätte central roll för att hjälpa till med extra 

språkundervisning ett år för att man sedan ska kunna studera vidare på 

gymnasiet för att sedan integreras. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Det kan vara så att det är nödvändigt. Jag har inte den kunskapen att jag 

kan göra en sådan bedömning om det är motiverat. Ambitionen borde ju 

vara att undvika ett sådant behov. Om man kommer hit under sista året 

i grundskolan så är det svårt att lära sig svenska på ett år. Vissa kanske 
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klarar av det men det är utmanande, det förstår också jag. Ambitionen 

borde vara att i mån av möjlighet ska den här typen av utbildning inte 

behövas. Man borde se till att det kan göras inom ramen för grundsko-

lan. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, herr talman! Jag är lite fundersam över det här som ltl Axel Jons-

son sade att man ska läsa dubbelt så mycket svenska. All forskning visar 

att om man inte kan sitt eget modersmål så är det väldigt svårt att lära 

sig ett annat språk. Om det enda ord du kan på svenska är flicka så 

kommer du att lära dig att det heter girl på engelska. Men om man kan 

orden; flicka, tös, jänta så kan du lära dig flera synonymer; girl, lass och 

wench osv. Att enbart lära ut svenska åt en person som inte har ett full-

gott modersmål gör att man riskerar att bli halvspråkig på två språk 

istället för att kunna sitt eget modersmål och kan bygga en god svenska 

på det.  

Ltl Axel Jonsson, replik  

Jag menar att man ska ha fokus på att läsa, skriva och räkna. Då behö-

ver man kanske inte läsa lika mycket biologi, geografi och historia före 

man har det här på plats. Har man fokus på det så behöver man inte ta 

bort kunskaper i sitt eget språk, utan man kan prioritera bort annat. Jag 

är personligen skeptisk till att införa hemspåksundervisning på Åland i 

dagsläget. Jag tror inte på den modellen. Jag vet att det finns flera här i 

salen som har en annan uppfattning och jag respekterar det, men jag är 

skeptisk till den politiken.   

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, herr talman! Då kommer det andra problemet med om man inte 

läser historia, samhällskunskap och annat, då förlorar man det som man 

ska växa in i, det som man ska integreras in i. Man måste ha en helhet 

för att veta vilket samhälle man kommer till. Visst, man kan satsa lite 

mera på ett språk, men då skulle jag hellre se att man fick ett ordentligt 

språk och sedan svenska. Man lär sig mycket av samhälle genom att läsa 

skönlitteratur. Man lär sig hur samhället är uppbyggt, vad som händer 

och vilka saker man kan råka ut för. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Visst är det så, men det stora problemet är att du inte kan tillgodogöra 

dig historia om du inte kan språket. Har man fokus på att först komma 

ikapp med språket och matematiken, att man kan läsa, skriva och räkna 

så kommer man också att kunna tillgodogöra sig det andra på ett helt 

annat sätt så därför måste man ha fokus på det.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Tack för ett fint anförande. Jag bara måste ställa frågan 

för den lockar mig lite. Ni underströk läsning, skrivning och räkning så 

ofta att det nästan lät lite tråkigt. När det gäller under undervisning så 

är jag en varm vän att man inte ska vara alldeles för teknokratisk. Man 

måste få vara lite kreativ också och där kommer faktiskt biologin, histo-

ria och samhällskunskap, som kan vara mördande tråkigt för övrigt, in 

som ett ganska bra sätt när det gäller språk. Om man bara läser, skriver 

och räknar så lär man sig en massa kunskap, men man kanske inte blir 

så smart. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Jag tror knappast att det finns någon lärare i svenska som bara sitter 

och nöter glosor, nog funderar de också på hur de kan göra undervis-

ningen intressant. Jag litar mycket väl på att våra lärare i svenska här på 

Åland klarar av att göra undervisningen intressant och rolig och ser till 

att undervisningen faktiskt når ut till eleverna. 

Jag är ledsen om mitt anförande blev tråkigt, men jag tror att det är 

oerhört viktigt att man prioriterar de här tre områdena i utbildningen 

för att lyckas.  

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Talman! Jag håller nog i stort sett med att svenskan är oerhört viktig. 

Man måste kunna uttrycka sig för att göra sig förstådd. Men när man 

sitter i skolan och lär sig saker så lär man sig bara sådant som andra re-

dan har listat ut och det är egentligen inte riktig kunskap. Det är en slags 

kunskap för du lär dig sådant som andra har tagit reda på tidigare. Själv 

är jag nog lite besjälad över att man också ska ta vara på dessa nya män-

niskor som kommer in och inte bara ”skruva om” dem och göra dem li-

kadana som vi är, för då har man lite tappat finessen med inflyttning. 

Finessen med inflyttning är att vi också ska lära av andra och där kom-

mer kreativiteten in som väldigt viktig. Jag är inte så säker på att vi är i 

världsklass på kreativitet nuförtiden. Det borde vi faktiskt vara med 

tanke på att vi har all trygghet som finns för att vi ska kunna låta våra 

tankar löpa, för att uttrycka det lite yvigt. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Lantrådet Katrin Sjögren 

Talman! Jag vill tacka för en mycket initierad och konstruktiv debatt. Det var 

väldigt intressant att lyssna. 

Det är ett ambitiöst och stort integrationspolitiskt program som har tagits 

fram. Det berör landskapsregeringen, kommunerna, tredje sektorn och nä-

ringslivet. 

Vid utvärderingen, som minister Fellman berättade om, konstaterades att 

man hade gjort väldigt mycket. Nu flyttar vi fram våra positioner och tar steg 

framåt också gemensamt när det gäller integrationspolitiken. 

Det här blir ett av styrdokumenten för landskapsregeringen när vi skriver 

budgetförslag och lagförslag. Nu har lagtinget något att tenta landskapsrege-

ringen på.  
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Jag delar också väldigt mycket den uppfattningen som flera ledamöter 

sade, att språk och jobb är nycklarna till en lyckad integration och förstås 

även skola, utbildning och fritid. Men språk och jobb är alldeles avgörande. 

Jag tror att ltl Igge Holmberg var inne på att om man får alla de här bitar-

na att fungera så undergräver man totalt risken för problem och radikali-

sering. Känner människor ett sammanhang, har man ett jobb att gå till och 

känner man sig delaktig i skolan så får man inte de problemen. På samma vis 

har inte vi heller problem när det gäller att ha isolerade bostadsområden eller 

skolor. Vi är så lyckligt lottade att vi går alla i skolor som är väldigt demokra-

tiska och där det finns ungar från alla håll och kanter och från alla samhälls-

klasser. Det tror jag också att borgar för att vi kan fortsätta att ha en bra in-

tegration. 

Det spåret som flera har varit inne på med jobb och företagande är också 

väldigt intressant. Jag tror att det kunde finnas utrymme för Ålands närings-

liv att vara mycket spetsigare när det till exempel gäller rådgivning. Vi vet alla 

att inför valet var Ålands näringsliv väldigt aktivt. De skrev insändare och in-

lägg där man ansåg att invandring var väldigt viktigt för Åland, för näringsli-

vets och företagandets del. 

När det gäller språk så är svenska 2 ett vedertaget begrepp. Barnen i 

grundskolan läser svenska 2. Vi har inte varit lika bra på svenska 2 i gymnasi-

alstadiet och där behöver vi förbättra oss. 

Det kommer barn hit i alla åldersklasser. En sjuttonåring som har ett annat 

modersmål kanske inte alls har läst svenska tidigare, så just på gymnasialsta-

diet behöver vi bli bättre på det området. 

Man säger att den jobbigaste åldern för barn att komma till ett nytt land är 

ungefär sjuårsåldern. Då ska man både lära sig läsa och man ska lära sig ett 

nytt språk. De barnen är en grupp som man behöver sätta extra fokus på. 

Flera ledamöter har också varit inne på halvspråkighet. Pratar man ett 

språk hemma och så har man väldigt starkt fokus på svenskan i skolan så kan 

det hända att man blir halvspråkig. Man lär sig inte sitt eget modersmål och 

man lär sig inte heller svenska helt ordentligt. Därför tror jag, ni vet att jag 

har tjatat om det, på nätbaserad hemspråksundervisning. Har man sitt eget 

modersmål som bas så har man mycket lättare att lära sig svenska sedan. Det 

är en fråga som vi ska titta lite närmare på från landskapsregeringens sida. 

När det gäller religionsundervisning så är den väldigt uppdelad i dag. Man 

ser inte religionsundervisning som vilket skolämne som helst. Skulle alla ha 

samma religionsundervisning, den behöver absolut inte vara historielös för 

det, men skulle muslimer, judar, kristna, bahaier och ateister ha samma relig-

ionsundervisning så tror jag också att det skulle gagna integrationen. Det är 

också en fråga som vi kan fundera vidare på under den här mandatperioden. 

Angående basinformation så finns det en ny skrivning som någon ledamot 

tog upp här också. Vi ger ju basinformation på många olika språk och det vill 

vi fortsätta att göra från landskapsregeringens sida, till exempel valinformat-

ion. Det handlar inte om myndighetsutövning, den det handlar om att ge bas-

information. 

Slutligen, ltl Lindholm var inne på en liten del av integrationen, en liten 

men mycket viktig del och det handlar om jämställdhet och genus. Jäm-

ställdhet är ett kunskapsområde. Vi har kommit väldigt, väldigt långt i våra 

nordiska samhällen. Jag tycker att det är en viktig fråga som ltl Lindholm tog 

upp. Man ska inte lämna den här frågan till rasistiska röster. Vi behöver dis-
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kutera den. Man kanske behöver få information om hur man ska betala räk-

ningar, om allemansrätten och sådana här saker. Men man behöver också få 

information om vad som gäller hos oss när det gäller jämställdhetsfrågor, när 

det gäller att vara verksam i arbetslivet, när det gäller att rösta och sådana sa-

ker. 

Det var en artikel i Huvudstadsbladet i slutet av januari om en svensk 

kvinna som jobbade för den här organisationen som är minns Pela och Fa-

dime. När man frågade hur man ska tala om den här saken så att man inte 

förringar och inte förvärrar så sade hon att kultur och religion är fritt så länge 

det inte hotar människorätten. Det finns en gräns. Om religionen tar av and-

ras frihet, t.ex. döttrars, så kan den inte försvaras med religionsfrihet i all 

oändlighet. Friheten är individuell och den ska också innebära friheten från 

religion. Så fast jag som förälder är jättereligiös så har jag inte rätt att be-

gränsa mina barn. Det där är viktiga frågor att prata om. Jag tror att det är 

jätteviktigt att vi pratar om de här frågorna. Jag vet att man pratar om dem, 

t.ex. i skolorna och även inför mottagandet av flyktingar. Vi behöver ge tyd-

liga och klara besked. Vi har gemensam gymnastik, alla ska simma och alla 

ska ha träslöjd. Det finns många viktiga frågor att tala om. 

Tack för konstruktiva diskussioner! 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, herr talman! Här i integrationsprogrammet står det klart och tyd-

ligt; ”integration handlar om alla människors lika värde och respekt 

oberoende av kön, samförstånd mellan människor med olika social, 

kulturell, språklig, religiös och etnisk bakgrund.” Lantrådet lyfte i sitt 

anförande fram religionsundervisning och att alla, oberoende av tro, har 

samma religionsundervisning. Jag anser att det direkt strider mot reli-

giös frihet. I sådana fall borde vi göra som i internationella skolor; vi har 

ingen religionsundervisning alls. 

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Den där diskussionen kan vi säkert ta i ett annat sammanhang. 

Jag anser ju att religionsundervisning är som vilket ämne som helst i 

skolan. Jag upprepar, för att den kanske är konfessionslös behöver den 

inte vara historielös. Vi lär få återkomma till det där ärendet. Jag tror 

ändå att ju mer kontakter man har, ju mer man diskuterar och funderar 

till exempel mellan människor och barn som har olika religioner så 

desto större förståelse får man för varandra. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, herr talman! Jag anser också att ju mer man lär känna andra kul-

turer och ju mer man läser så inser man hur lite man egentligen vet och 

kan. Vilken lärare är då expert på allas historier och alla kulturers histo-

rier om det ska bli en sådan form av religionsundervisning? Jag anser 

att det inte finns sådana lärare. I internationella sammanhang och i kon-

fessionslösa sammanhang har man helt och hållet lämnat bort det här 

ämnet. 

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Inte är det på det viset att vi inte har någon undervisning om de 

olika världsreligionerna, det har vi ju. Vi har ju fullständigt kompetenta 
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lärare som undervisar i de olika världsreligionerna. I Sverige har man en 

mycket detaljerad och mycket fin läroplan när det gäller religionsunder-

visning. Man tar hänsyn till sitt kulturella arv och man ser också på 

andra religioner. Det finns modeller. Sverige är ett lysande exempel! 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Lars Häggblom, replik 

Tack, herr talman! Lantrådet talade om att införa nätbaserad hem-

språksundervisning. Kan jag uppfatta det så att lantrådet är för att in-

föra hemspråksundervisning generellt? 

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Så kan nog ltl Lars Häggblom uppfatta det. Vi har skrivningar 

om det i vårt regeringsprogram. Vi ska titta på den här frågan. Hur ska 

det lösas rent praktiskt? Vad kostar det? Det finns absolut en enda orsak 

till det; att barn och ungdomar inte ska bli halvspråkiga. Man har sitt 

modersmål som bas för att man sedan på att alldeles utmärkt sätt ska 

kunna lära sig en perfekt svenska också. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, herr talman! Fru lantrådet nämnde hederskulturen i andra kul-

turer och Fadime och Pela. Jag tycker att det är jättebra, det är en sak 

som vi definitivt ska diskutera. Gärna skulle andra inflyttade, på deras 

eget språk, tala med dem som har kommit nyligen. Vi ska också komma 

ihåg att hederskultur inte bara existerar i andra länder. Varenda gång en 

domstol ställer frågan; ”vad hade du på dig eller hur full var du?” till ett 

våldtäktsoffer så är det också en form av hederskultur. Vi måste komma 

ihåg att vi inte ska gå så jättelångt över ån efter vatten här. 

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Det kan jag helt och hållet hålla med om. Jag delar den upp-

fattningen till hundra procent. Men man kan ha två tankar i huvudet här 

också, dels att bekämpa våldet mot kvinnor som vi har i vårt eget sam-

hälle men inte heller blunda för att jämställdhet är en kunskapsfråga. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl John Holmberg 

Herr talman! Bästa lagtingsledamöter, landskapsregeringens program för in-

tegrationsfrämjande 2016-2019 är ett mänskligt, välgjort, progressivt och 

modernt dokument.  

Jag har från talarstolen tidigare vurmat för idrottens betydelse när det gäl-

ler folkhälsa, inlärning och dess stora ekonomiska betydelse för vårt närings-

liv. Nu får jag ännu ett alibi att poängtera idrottens samhällsbetydelse. Idrot-

ten i sig är universell och språklös. 

Att nu hälsa är med som ett nytt fokusområde i integrationsarbetet är be-

hövligt på alla sätt. Hälsa och idrott är den snabbaste integrationsvägen av 
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alla och en fantastisk plattform när det gäller att bli delaktig i det åländska 

samhället. Ökad självkänsla och möjligheten att känna glädje och respekt, 

men framför allt en rak väg till snabb språkinlärning som är viktigt för att på 

ett bra sätt komma in på arbetsmarknaden och samhälle i stort. 

Deltagandet på arbetsmarknaden ska öka och stoppskyltarna för att nå dit 

ska bli färre. Jag har med egna ögon sett hur snabbt nyinflyttade barn lär sig 

svenska när de sociala miljöerna fungerar och är inkluderande. Jag har även 

sett hur länge det kan ta om de sociala miljöerna är bristfälliga och dessa då 

bidrar till en längre startsträcka ör svenska kunskaperna.  

Att nu också erbjuda en mer flexibel undervisning i svenska via Flex-in, 

som är ett ålandsspecifikt nätbaserat undervisningsmaterial är stort steg i rätt 

riktning för en snabbare svenskainlärning. Svenska språket är den stora ut-

maningen för att verkligen snabbt komma in både i arbetslivet och socialt.  

När det gäller möjligheten att arbeta inom det man är kompetent och ut-

bildad för är en annan stor utmaning. Valideringssamarbetet mellan AMS och 

Ålands Gymnasium kommer att medföra att det kompetensslöseri som ofta 

förekommer minskar. Den stora utmaningen handlar även här om språket. 

Det handlar om stora samhällsekonomiska vinster att matcha in våra nya 

ålänningar rätt på arbetsmarknaden, för att inte tala om den individuella till-

fredsställelsen, vilken har en direkt påverkan på en persons hela sociala nät-

verk och liv. Att denna matchningsprocess nu tar ordentlig fart är oerhört 

viktigt för alla, inklusive vårt näringsliv som efterfrågar kompetens och inter-

nationella erfarenheter. Hela vårt Åland behöver nya ålänningar som hjälper 

till att göra Åland ännu bättre.  

Herr talman! Jag ska avsluta där jag började; idrotten. Det råder inget tvi-

vel om vilken enorm betydelse den åländska idrotten har i integrationsar-

betet. Men allt kan bli bättre. Jag vet att kommunikationen kring vart, var 

och till vem en nyinflyttad ska söka sig för att hitta sin idrott eller sitt sätt att 

träna och må bra kan bli ännu bättre. Här fyller organisationen Ålands Idrott 

en viktig roll i informationsarbetet. Tröskeln är hög för en förälder som ännu 

inte kan språket när det gäller att navigera rätt i föreningsdjungeln. Det-

samma gäller för en nyanländ vuxen som vill och behöver komma igång med 

hälsa och idrott. Jag har diskuterat detta med Ålands Idrott som ser dagens 

problem men även har lösningar på de flesta av dessa.  

Avslutningsvis hoppas jag också att våra fina skolor tar vara på allt det nya 

spännande som händer i ett klassrum när en ny ålänning kommer till Åland. 

Det är otroligt viktigt och givetvis positivt att det i det åländska parlamentet 

finns en sådan samsyn som idag när det gäller hur vi får Åland att växa eko-

nomiskt och kulturellt med hjälp av alla nya ålänningar. Tack.  

Ltl Tony Wikström 

Tack, herr talman! Programmet för integrationsfrämjande är ett väldigt bra, 

gediget och högkvalitativt program. Det är en bra produkt. Jag vill också 

tacka för den här intressanta och genomlysande debatten idag. Många bra 

och intressanta saker har lyfts upp.  

Jag tänker ta upp några punkter och anknyta det lite grann till ltl Holm-

bergs anförande när det gäller idrott och kultur. Jag har haft en hel del att 

göra med integrationsfrämjande inom kulturen så det känner jag till men 

även inom idrotten. Jag tycker att det är viktigt att lyfta upp låga avgifter så 

att det blir inkluderande för det finns en risk att det blir trösklar och ett utan-
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förskap här, inte minst i skolan där material och kläder följer modet och kan 

vara ganska fördyrande och utestängande ibland. Detta är något man kan ta 

med sig tycker jag. 

Det finns också signaler och lite varningar från skolvärlden angående 

andra generationens inflyttade. Ett nytt fenomen på Åland som inte har före-

kommit tidigare är de som har ett andra hemspråk men ändå har fötts på 

Åland. Det fungerar ganska bra i dagis och ända upp till tredje-fjärde klass, 

men sedan halkar de här barnen ganska rejält och snabbt efter. Det här behö-

ver vi ta till oss och fundera på vad vi kan göra. Det är glädjande att se att det 

i programmet sägs att det ibland finns behov för språkligt stöd för de här 

grupperna. Jag adresserar till kommunerna att de verkligen tar till sig detta 

och tänker på tidiga insatser. 

Även jag vill sälla mig till de åsikterna som lyfte upp att nyckeln är just 

hemspråket för att få tillgång till sitt eget språk, uttrycka nyanser och känslor. 

Även på det här området, som på så många andra, så behöver vi inte upp-

finna hjulet på nytt, utan det finns många lyckade svenska modeller som vi 

kan ta lärdom av. 

Lantrådet lyfte upp nätbaserad hemspråksundervisning. Det är glädjande 

att se att det verkligen är med på banan och finns med i skrivningarna. 

Samhället bör nog sätta ner hela foten när det gäller inflyttades fruar och 

döttrar så att de känner en trygghet, frihet och kan leva ett jämställt liv utan 

rädsla. Här spelar det en jättestor roll att informationen kommer ut till rätt 

personer som det berör så att kunskapen finns på alla nivåer. 

Det låter lite självklart men för att kunna integreras så behöver man först 

komma hit. Där finns det också vissa hinder som förstås ligger på rikets be-

hörighet. Vi kan inte göra någonting åt det. Anhöriginvandring och att över-

huvudtaget flytta till Åland från ett tredje land är ingen lätt affär idag och det 

är lite tråkigt. Jag vet inte vad vi kan göra från den här församlingen, men ty-

värr så finns det många hinder på vägen. När det till exempel gäller anhöri-

ginvandring så behöver man ha ett färdigt välbetalt jobb för att kunna ta hit 

sin äkta hälft och det kan ganska lätt bli ett moment 22.  

Jag vill också lyfta upp diskriminering på Åland. Man pratar om integrat-

ion som ett medel. De som kommer hit ska integreras och ansvaret ligger på 

dessa människor, men lika mycket behöver vi se oss i spegeln. Enligt ÅSUB:s 

siffror från 2014 så upplever sig en fjärdedel diskriminerade. I Finland kän-

ner sig uppemot 40 procent integrerade och det är inte okej. Alla ålänningar 

behöver tänka till på arbetsplatserna, runt fikaborden och hemma vid köks-

bordet med sin egen familj. Det är vår roll och vårt ansvar i detta. 

När man definierar vad en ålänning är så är det jättekul att höra, och det 

tror jag de flesta skriver under på här, att ålänning är man när man väljer att 

bosätta sig här på Åland. Den känslan och attityden tycker jag att vi ska vara 

rädda om för det är ganska ovanligt i vår värld idag och det finns en väldig 

kraft i det tycker jag. 

Jag tycker fortsättningsvis att vi ska att ett öppet, varmt, mänskligt och 

välkomnande Åland. Tack. 

Vtm Veronica Thörnroos 

Tack, talman! Jag tycker också att det har varit en intressant diskussion och 

debatt här i lagtinget. Jag kommer att stöda det här arbetet som görs, föru-
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tom ett undantag där jag känner att det finns lite frågetecken ännu. Det har 

att göra med hemspråksundervisningen. 

När man tar del av debatten här så får man lätt det intrycket att det är ett 

absolut måste att hemspråksundervisning ska ges. Det är grunden för att man 

ska kunna lära sig ett annat språk. 

Tittar man på vad expertisen tycker i det här ärendet så finns det faktiskt 

två skolor. Professorn i litteraturvetenskap Ebba Witt-Brattström är överty-

gade om att hemspråket lärs bättre in genom en förstärkning av svenskan. 

Lärarnas riksförbund har varit tveksamma till hemspråksundervisning, man 

menar att undervisningen i svenska istället borde förstärkas. 

Om vi nu förflyttar oss till Tyskland i teorin, tror ni, bästa ledamöter, att 

jag som ålänning kan få undervisning åt mina barn på svenska? Tror ni att 

tyska staten kommer att erbjuda det och säga att de är klart att de ska få 

hemspråksundervisning så att de behåller sin svenska? Eller om jag flyttar till 

Frankrike eller om jag flyttar till USA? Är det inte så, bästa ledamöter, att det 

egentligen bara är i Sverige som man har infört begreppet hemspråksunder-

visning och använder sig av förstärkning av modersmålet? 

Jag ska vara riktigt tydlig. Jag stöder det integrationsarbetet som land-

skapsregeringen har presenterat här. Jag tycker att det är ett gediget material 

och en högkvalitativ produkt. Men jag stöder inte hemspråksundervisning. 

Tack. 

Minister Nina Fellman, replik 

Jag får kanske förtydliga här att det inte står i programmet att vi ska in-

föra hemspråksundervisning. Det står uttryckligen att man ska utveckla 

nätbaserad undervisning för barn i olika språk som stöd för inlärningen 

av svenska. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Det i kombination med det uttalandet, som lantrådet just 

gjorde från talarstolen, i en replik på frågan om en utvecklad hem-

språksundervisning så svarade lantrådet ja. Det var av den anledningen 

som jag nu hade mitt anförande. 

Minister Nina Fellman, replik 

Talman! Jag uppfattade att lantrådet förde en diskussion om olika möj-

ligheter för framtiden. Det står inte i programmet att vi ska införa hem-

språksundervisning, utan att vi ska utreda möjligheter till nätbaserad 

undervisning i andra språk än svenska. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Jag uppfattade inte lantrådets uttalade på samma vis som 

ansvarig minister gjorde. Jag tycker däremot att det fanns en öppning i 

det som lantrådet sade. 

Avslutningsvis vill jag säga att jag stöder all undervisning i svenska 

som ges åt våra nya ålänningar som flyttar hit både i skolan, på arbets-

platser och på fritiden. Jag är beredd att vara med och satsa mera medel 

på det. Jag ser det som oerhört viktigt för hela Ålands framtid att vi har 

fortsatt inflyttning. Det är tryggheten för vårt samhälle eftersom vår na-

tivitet är så pass låg som den är. Jag välkomnar dem, men undervis-

ningen som ges ska ges på svenska. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Bert Häggblom 

Herr talman! Det har sagts mycket här från denna talarstol idag. Det står 

ingenting om vad integrationsprogrammet kommer att kosta. Jag utgår ifrån 

att det är intaget i det budgetförslaget som vi har sett för detta och även i till-

läggsbudgeten. Det står ingenting om att man ska öka inflyttningen, utan 

man ska integrera de som har kommit hit och de som kommer.  

Jag vänder mig emot de talare som säger att man ska se på inflyttningen 

till Åland affärsmässigt. Jag tycker att det är fel att man gör det. Vi har olika 

slags invandring. Vi arbetskraftsinvandring, vi har de som kommer som flyk-

tingar och det är helt olika människor. 

I integrationsprogrammet saknas skrivningar om att flyktingarna ska 

kunna återvända till sitt hemland när det har lugnat ner sig i det landet. Det 

är en mycket viktig synpunkt. Det finns bidrag för det, man får flyttbidrag för 

detta och det saknas i integrationsprogrammet. Den här delen saknas i kom-

munernas integrationsprogram och den är viktig. Vi får inte se invandring 

som någon sorts affärsmässighet. Det är inte därför som de kommer hit. De 

söker sig hit för att de inte kan vara kvar i sina hemländer. Åland är inte det 

första målet på deras resa. De vill ha en trygghet. Man ska också möjliggöra 

för dem kunna resa tillbaka. 

Landskapet tänker inte upprätta någon flyktingförläggning och det under-

stöder jag. Landskapet har inte möjligheter till det, inte kunskapsmässigt och 

vi har inte resurser. Det är under migrationsverket och vi har inte behörighet 

på det området. Till den delen är det bra att vi inte får hit någon flyktingför-

läggning för jag tror inte vi kan ta vara på det. Det blir för mycket stress i vårt 

samhälle. Vi har över 2 000 fattiga människor här. Det blir en stress i sam-

hället som medför att vi kanske inte kan ta emot människor på rätt sätt. Det 

är en balans, det ska vara fingertoppskänsla. Grannlandet Sverige har inte 

lyckats med det här. De har närmast en härdsmälta i sitt sociala väsende idag, 

i skolor osv. Det ska vi vara försiktiga med. Har man fingertoppskänsla så 

fungerar det. En balanserad politik till den här delen är mycket viktig. 

Landskapsregeringen har vårt understöd i flyktingpolitiken när det gäller 

att betala pengar till UNHCR. Man kan stöda många flera människor då än 

vad man kan göra om man tar in ett visst antal. Vi ska komma ihåg att vi är 

små, vi är 30 000 människor i landskapet Åland. Vi ska inte brösta upp oss 

och tro att vi någon stormakt på det här området. 

Beträffande hemspråksundervisning så tror jag att det är viktigt att alla lä-

ser svenska när man kommer till Åland. 

Senaste lördag var det prov i svenska för dem som har flyttat till Åland. Det 

var 50 deltagare i det provet där de ska visa att de kan svenska. 

Det visade att integrationsprogram inte alltid fungerar eftersom två som 

hade svenska som modersmål behövde delta i det här provet för att visa att de 

kunde svenska. Då har det nog gått helt fel. 

Det är inte vår behörighet, men landskapet bör agera. De som flyttar från 

Sverige ska inte behöva göra ett prov för att man ska kunna bli finsk medbor-

gare. Jag tycker att någonting måste göras. Det här har med integration att 

göra, integration från Sverige. De som är svenskar är väl de bästa som vi kan 
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få hit för de kommer snabbt in i samhället. Sedan har de möjlighet att söka 

hembygdsrätt efter fem år. 

Minister Nina Fellman, replik 

Ltl Bert Häggblom, det är en helt absurd tanke att landskapsregeringen i 

ett integrationsprogram, ett program som är till för att främja integrat-

ionen i landskapet, skulle skriva med utgångspunkt att vi vill bli av med 

dem som kommer hit beroende på vilken orsak de har kommit. Tvär-

tom, vi vill ha hit folk. Om de kommer i nöd så är det vår med mänskliga 

plikt att hjälpa dem. Det är inget ont i att se till att de integreras i vårt 

samhälle så att de kan bidra till det. Det är avsikten med det här pro-

grammet. 

Sedan vill jag hävda att ltl Bert Häggblom har helt fel i sin analys av 

hur det kan bli med en asylmottagning på Åland. Vi har gjort en utred-

ning och konstaterat vilka regler och vilken finansiering som gäller. Om 

migrationsverket ställer frågan till oss så har vi nu en beredskap och vet 

hur det kan göras. Just nu är det inte aktuellt, men det kan bli det. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, herr talman! Minister Fellman sade att just nu är det inte aktuellt 

för tillfället. Det var det som jag konstaterade. Vi har inte olika åsikter 

till den delen. 

Hon påstår att det var absurt att man vill upplysa dem som kommer 

som flyktingar att de ska få hjälp också när de vill fara tillbaka till sitt 

hemland. Vad är det för absurt i det? Det är ju vår skyldighet, vår lag-

stiftning, det är riksbehörighet. Det är ju vår skyldighet att upplysa dem 

om alla de möjligheter som de har och det stöd de ska få i deras situat-

ion. Inte kommer alla att trivas i vårt samhälle, det ska vi också komma 

ihåg. Det finns alltid olika aspekter för de människor som flyr och då ska 

vi hjälpa dem på bästa sätt. Att minister Fellman och jag har olika åsik-

ter ska inte drabba en flykting. 

Minister Nina Fellman, replik 

Jag kanske får påminna då att detta är ett integrationsfrämjande pro-

gram för de fyra kommande åren. Det handlar alltså om hur vi på bästa 

sätt kan integrera människor som kommer hit; både sådana som kom-

mer som flyktingar, sådana som arbetskraftinvandrar och sådana som 

flyttar hit för att de har blivit förälskad i någon eller som bara råkar flyta 

in. Det handlar inte om att ta över riksbehörigheten för att ta emot asyl-

sökanden och informera dem om deras rättigheter. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, herr talman! Vi har olika åsikter om det där, ministern och jag. 

Det är bara att beklaga att man inte vill upplysa dem om vilka möjlighet-

er de har att återvända till sitt land när det blir lugnt i deras hemland. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, herr talman! Tack, ltl Häggblom. Jag tycker inte alls om idén med 

flyttbidrag. Åland har inte råd med utflyttare. Tvärtom, det kanske 
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borde kosta när man vill flytta ut från Åland för det skulle Åland må 

bättre av. 

Ta bort alla nya ålänningar som idag jobbar på Åland och jag vågar 

säga att vårt samhällsmaskineri börjar knacka rätt så snabbt. Jag tror att 

jag har hela Ålands näringsliv i ryggen när jag säger det. Vi är helt bero-

ende av att det kommer nya ålänningar hit och att det har kommit nya 

ålänningar hit de senaste åren. Det är nog bara fakta. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Herr talman! Någon pedagog kan jag inte påstå att jag är, för jag fick 

inte fram det som jag menade. Det finns en lagstiftning redan för dem 

som kommer som flyktingar. Det finns ett program så att de också ska 

ha möjlighet att återvända till sitt hemland när det blir lugnt och stilla 

där. Det var det som jag sade också. Att man inte ska kunna upplysa 

dem om det och även ha det skrivet i ett program så det förstår jag inte. 

Det har jag inte begripit ännu i denna dag. Någon annan kanske kan 

förklara varför Åland inte ska ha det skrivet i sitt program när andra har 

det? 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, herr talman! Det skulle vara intressant att veta vem som i ett in-

tegrationsfrämjande program har rätt att flytta hem igen. Var god och 

kom hit men flytta gärna tillbaka! Det känns som att man är lite på fel 

väg då.  

Det som jag hör i ltl Häggbloms anförande är att det är skillnad på 

folk och folk. Det uppfattade jag lite här.  

Det skulle vara jätteintressant att höra dels om språkutbildningen och 

om utvecklingen där och om näringslivet. I det här programmet säger 

näringslivet att de gärna vill se mera inflyttning för det berikar, men det 

gör det tydligen inte för de obundna. Har vi råd att säga; ”nej, kom inte 

hit för vi har inte råd att ta emot er”. De som kommer hit är en resurs för 

vårt samhälle. Se dem inte som en belastning! 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, herr talman! Det är alltid skillnad på inflyttning och inflyttning. 

Den ena gruppen är arbetskraftsinvandring till företagen, den andra 

gruppen är flyktingar med flyktingstatus. Man måste göra en politisk 

avvägning. Vad har vårt samhälle råd med och vad kan vi göra? Flyk-

tingsituationen i världen idag är enorm. Det finns ingen möjlighet för 

Åland att ta vara på dem.  

Vi har en budget där vi har ett underskott. Vi har fattiga på Åland. 

Någon balans måste det ju vara. Vi ska se till att vi tar hand om och inte-

grerar de som kommer till Åland efter bästa möjligheter. Människor 

med flyktingstatus som kommer och har sina vänner och familjer i sina 

hemländer och inte får ta hit dem så när de vill återförenas med familjen 

så ska de också ha möjligheter att återvända till sitt land och de ska 

också få upplysning om det. 
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Ltl Göte Winé, replik  

Tack, herr talman! De flyktingar som har kommit hit och som jag känner 

till är idag företagare. De bidrar till vårt samhälle. Det ser till att Åland 

hålls rullande. Vi hjälpte dem i början, nu ger de tillbaka. Jag känner 

dem ganska bra. När jag kommer in till en av företagarna så säger han; 

”Hej, där är du, det var du som hjälpte oss att lära oss simma, tack! Du 

hjälpte till och integrerade oss i samhället”. Idag är det de som hjälper 

till med att bl.a. hålla Mariehamns stad rullande genom att ha sina före-

tag där. Det ska vi ha respekt för. Vi ska inte se dem som flyktingar som 

bara är en belastning. De vill jobba, de vill göra rätt för sig, men vi måste 

ge dem chansen, ltl Häggblom. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, herr talman! De grunder som du anger, inte vet jag vad du kritise-

rar i mitt anförande till den delen. Du påstår att jag har andra åsikter än 

vad jag har och det får du stå för själv. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Eriksson, replik 

Tack, talman! Jag vill ge en kommentar på det som anfördes att land-

skapsregeringens målsättning är att det ska finnas beredskap för asyl-

mottagning på Åland. Jag tycker också att det är en bra skrivning. Det 

ska finnas beredskap. Ltl Häggblom räknade också upp hur situationen 

ser ut i världen. Nog tycker väl även ltl Häggblom, hoppas jag, att också 

Åland ska dra sitt strå till stacken för att hjälpa flyktingsituationen? Vi 

kan inte bli en stormakt, nej förstås inte, men vi kanske kan bli en stor-

makt på det humanitära området med de resurser som vi har, dock be-

gränsade men i alla fall ska vi använda dem, tycker jag. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, herr talman! Det var det som jag sade, vi kanske inte måste ta hit 

alla. Vi kanske också kan hjälpa på annat sätt så att vi inte får den härd-

smälta som man har fått i Sverige. Om man sköter det balanserat, såsom 

hittills, så får vi inte en stress situation i vårt samhälle. Vi ska veta att 

det inte har varit helt okomplicerat, men jag tycker att det har skötts bra 

hittills. Om jag uppfattar landskapsregeringen rätt så avser man att fort-

sätta med det. Men vill man delta ännu mera så har jag sagt att land-

skapsregeringen inte ska känna något hinder, åtminstone inte från vår 

sida, om de vill ta upp pengar och betala till UNHCR så att vi kan hjälpa 

människor i flyktinglägren där de stora massorna finns. Man kan hjälpa 

många flera då jämfört med att ta hit ett fåtal. 

Ltl Roger Eriksson, replik 

Om jag uppfattar ltl Häggblom rätt så stöder han regeringens hittills 

förda integrationspolitik och det tycker jag att är bra. 

I dag diskuterar vi ett program som blickar mot framtiden och hur vi 

också i framtiden ska kunna sköta de här frågorna som jag anser att vi 

måste ta ansvar för. 

Sedan nämndes finskt medborgarskap, men det är väl något som 

kanske är utanför den här framställningen. Jag kan kort ge en kommen-
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tar till det också. Min egen erfarenhet är att det finns många hitflyttade 

svenska medborgare som inte har svenska som modersmål. 

Bert Häggblom, replik 

Jag anser att de som kan svenska, är uppvuxna i Sverige och gått igenom 

en universitetsutbildning på svenska, inte ska behöva avlägga ett prov 

på svenska när de flyttar till Åland bara för att vi har en finsk lagstift-

ning som säger så. Då är det vår skyldighet som politiker att agera och få 

en ändring till stånd till den delen. Landskapsregeringen bör agera. 

Förra riksdagsledamoten ställde en fråga i riksdagen om detta. Svaret 

var att det var för litet så att man inte ville göra någonting. Men det är 

inte bra integration gentemot dem som kommer från Sverige och är 

uppfödda med svenskan. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Tony Wikström, replik 

Tack, herr talman! Åland har en åldrande befolkning och dessa grupper 

är också oerhört välkomna. Vi behöver dem verkligen, det är ingen af-

färsidé utan det är en bonus.  

Jag funderade kring detta som Häggblom lyfte upp, att det bara är en 

fråga om upplysning att det finns en möjlighet att återvända till sina 

hemländer. Jag vill påstå att dessa grupper mycket väl känner till sina 

möjligheter och hur det ser ut i sina hemländer. De väljer förstås att 

stanna där de känner sig hemma, där de har rotat sig och skaffat familj 

och jobb, dvs. Åland. De som av olika orsaker har kommit hit till Åland, 

finns det en enda av dem som ltl Bert Häggblom tycker att gott kunde 

återvända till sitt forna hemland? 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, herr talman! Den frågan var sådan att den inte ens behöver besva-

ras. Det var inte det som var avsikten med upplysningen för dem som 

vill återvända till sina hemländer. 

Ltl Tony Wikström, replik 

Tack, herr talman! Ltl Häggblom lyfte ändå upp det lite populistiska ut-

trycket ”vi ska ta hand om våra egna i första hand”. Det är ett ganska 

grumligt begrepp. I dag har vi hört i salen att när man väljer att bosätta 

sig på Åland så är man ålänning och man är välkommen. Att börja dra 

gränser och ”ta hand om våra egna”, vill ltl Häggblom precisera vilka 

som omfattas av ”våra egna”? 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, herr talman! Som tidigare statsministern i Sverige i veckan sade; 

när man kommer som flykting eller annat till Sverige så ska man inte tro 

att man ska ha samma rättigheter från dag ett för då blir det en stress si-

tuation i samhället för de människor som bor i vårt samhälle och som är 

fattiga.  

Om man har en balanserad flyktingpolitik, som inte har med arbets-

kraftsinvandring att göra, så är det inget problem. De som har den poli-

tiska makten måste hela tiden föra en balanserad politik. Jag anser att 
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det hittills har skötts balanserat i landskapet. Det viktiga är att vi fortsät-

ter med den politiken och inte gör som i Sverige, för då kommer vi att få 

ganska tuffa debatter här i lagtinget. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.  

Då inte någon ledamot under diskussion har föreslagit att ärendet ska remitteras till ut-

skott så förslår talmannen att ärendet inte ska remitteras utskott. Kan förslaget god-

kännas? Godkänt. 

Lagtinget antecknar sig ärendet för kännedom.  

För kännedom 

3 Godkännande av ikraftträdande av konventionen om biologisk mångfald 

Republikens presidents framställning RP 10/2015-2016 

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. Ärendet upptas därför för remiss vid ett senare plenum. 

4 Produktionsstöd för el från vindkraftverk 

Landskapsregeringens lagförslag LF 12/2015-2016 

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 25 april 2016. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls den 25 april 2016 klockan 13.00. Plenum är avslutat. 
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Plenum börjar 

Upprop. 29 ledamöter närvarande. 

Andra behandling 

1 Avskaffande av skogsvårdsavgiften 

Finans- och näringsutskottets betänkande nr 8/2015-2016 
Landskapsregeringens lagförslag LF 8/2015-2016 

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. 

Ltl Stephan Toivonen 

Herr talman! Jag föreslår att lagförslaget förkastas och att landskapsrege-

ringen återkommer med ett nytt lagförslag som enbart upphäver den gamla 

lagen.  

Talmannen 

Aviseringen om förkastandet noteras och ska senare upprepas vid detaljbehandlingen. 

Begärs ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. 

Lagförslaget föreläggs för antagande i andra behandling. Begärs ordet?  

Ltl Stephan Toivonen 

Herr talman! Jag föreslår att lagförslaget förkastas. 

Talmannen 

Begärs ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad.  

Under detaljbehandlingen har ltl Toivonen föreslagit att lagförslaget ska förkastas. För-

slaget har dock inte vunnit understöd och kommer därför inte att tas upp till behand-

ling.  

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

avslutad.  
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Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. 

Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.  

Ärendet är slutbehandlat. 

För kännedom 

2 Penningautomatmedel 

Ltl Stephan Toivonens budgetmotion BM 29/2015-2016 

3 Produktionsbaserad ersättning, vindkraft 

Ltl Stephan Toivonens budgetmotion BM 30/2015-2016 

4 Ålands polismyndighet, verksamheten 

Ltl Stephan Toivonens budgetmotion BM 31/2015-2016 

5 Ålandstrafiken, verksamhet 

Ltl Stephan Toivonens budgetmotion BM 32/2015-2016 

6 Ändringar i Allmän motivering 

Ltl Stephan Toivonens budgetmotion BM 33/2015-2016 

7 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium, verksamhet 

Ltl Stephan Toivonens budgetmotion BM 34/2015-2016 

8 Infrastruktur- och transportpolitik, ändring allmänna motiveringen 

Ltl Runar Karlssons m.fl. budgetmotion BM 35/2015-2016 

9 Privatisering av drift och underhåll av det allmänna vägnätet 

Vtm Veronica Thörnroos m.fl. budgetmotion BM 36/2015-2016 

10 Samspelet mellan kommuner och landskapet 

Vtm Veronica Thörnroos m.fl. budgetmotion BM 37/2015-2016 

11 Ålands Digitala agenda 

Vtm Veronica Thörnroos m.fl. budgetmotion BM 38/2015-2016 

12 Inbesparing i budgetförslaget för år 2017, ändring i allmänna motiveringen 

Ltl Runar Karlssons m.fl. budgetmotion BM 39/2015-2016 

13 Fortsatt fiskevård på Åland 

Ltl Mikael Lindholms m.fl. budgetmotion BM 40/2015-2016 

14 Subventionerade lunchförmåner 

Ltl Britt Lundbergs m.fl. budgetmotion BM 41/2015-2016 

15 Utveckling av den yrkesinriktade specialutbildningen 

Ltl Britt Lundbergs m.fl. budgetmotion BM 42/2015-2016 

16 Våra mest utsatta ska söka rättvisa i Åbo 

Ltl Britt Lundbergs m.fl. budgetmotion BM 43/2015-2016 

17 Kommunstrukturutredning 

Ltl Harry Janssons m.fl. budgetmotion BM 44/2015-2016 

18 Ålandskontoren - utveckling av relationer 

Ltl Britt Lundbergs m.fl. budgetmotion BM 45/2015-2016 

19 Guttorps framtida fiskyngelproduktion  

Ltl Brage Eklunds budgetmotion BM 46/2015-2016 

20 Köpstopp på naturskyddsområden 

Ltl Brage Eklunds budgetmotion BM 47/2015-2016 

21 Utnyttjande av befintliga lokaler 

Ltl Brage Eklunds budgetmotion BM 48/2015-2016 



  

382 

22 Ålandskontoren i Stockholm och Helsingfors 

Ltl Brage Eklunds budgetmotion BM 49/2015-2016 

23 Sänkta ÅMHM-avgifter 

Ltl Brage Eklunds budgetmotion BM 50/2015-2016 

24 Allmän motivering 

Ltl Bert Häggbloms m.fl. budgetmotion BM 51/2015-2016 

25 Kostnad för väghållning 

Ltl Fredrik Fredlunds m.fl. budgetmotion BM 52/2015-2016 

Ärendena upptas till behandling i samband med behandlingen av ärende nr 27. 

Remiss 

26 Produktionsstöd för el från vindkraftverk 

Landskapsregeringens lagförslag LF 12/2015-2016 

Remiss 

27 Förslag till första tilläggsbudget för år 2016 

Landskapsregeringens budgetförslag BF 3/2015-2016 
Budgetmotioner BM 29-52/2015-2016 

Talmannen föreslår att en gemensam diskussion om de båda ärendena tillåts i enlighet 

med arbetsordningen 64 § 4 mom. Kan förslaget godkännas? Godkänt. 

Talmannens förslag är att båda ärenden remitteras till finans- och näringsutskottet. 

Diskussion. 

Minister Mats Perämaa 

Herr talman! Jag hoppas att lyssnarna kan ha överseende med att jag är nå-

got oförberedd att presentera lagförslaget om produktionsstöd för vindkraft-

verk. Jag ska göra det efter bästa förmåga. 

Lagtinget och lyssnarna har fått ta del av summorna som stödet rör sig om. 

Summorna finns angivna i budgetförslaget som ska diskuteras här i samband 

med detta. Nu presenteras endast själva lagstiftningen. 

Ni känner alla till det svikna löftet från finsk sida om att vi kunde ingå i det 

rikstäckande inmatningstariffsystemet. Landskapsregeringen har fört en dia-

log med vindkraftsproducenterna på Åland om hur vi kunde trygga kärnan i 

den åländska vindkraftsproduktionen, då det blev uppenbart att den utveckl-

ing som vi alla hade sett framför oss inte längre var möjlig att genomföra.  

Landskapsregeringen gjorde en noggrann beredning för att bedöma vilka 

stöd som är möjliga ge, helst utan att man skulle behöva notifiera stödord-

ningen i förhållande till kommissionen och Bryssel. Vi vet alla hur tidsödande 

de processerna har varit då vi har sökt notifieringar. En notifiering pågår ju 

som bäst där, och den notifieringen torde ha pågått under 1-2 år så här långt. 

Genom en noggrann analys, med frågeställningar som riktades till kom-

missionen, har vi kommit fram till att det är möjligt, utan att det krävs notifi-

ering, att betala ut de nivåer på stöd som vi föreslår i lagstiftningen till olika 

aktörer här på Åland, några vindkraftsbolag och ett andelslag som bedriver 

vindkraftsproduktion. Detta är något som torde heta gruppstöd. Dels är det 

frågan om att bolaget i sig inte får vara för stort och ha för mycket produkt-

ion. Sedan är det också frågan om att den totala effekten som produceras vid 

vindkraftverken i den anslutningspunkten inte får vara för hög och antalet 

vindkraftverk får inte vara för många, inte flera än sex.  
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Vi har nogsamt ställt frågorna om detta till kommissionen. Vi har fått sva-

ret att just vad gäller våra produktionsenheter så är denna stödform tillämp-

lig. 

Denna budgetlag ska kunna sättas ikraft utan en sedvanlig lagstiftnings-

kontroll. Landskapsregeringen föreslår ett system som skulle ge ett stöd till 

de vindkraftverk som inte finns på Båtskär. Vi har separerat dem i olika sy-

stem; ett stöd för maximalt 20 euro per megawatt timme till dem som inte 

finns på Båtskär och till vindkraftverken på Båtskär ett stöd på maximalt 6,9 

euro per megawatt timme. För båda finns det ett tak angivet i stödordningen. 

Om marknadspriset stiger så skulle stödet därmed också minska för att sedan 

till slut utgå helt och hållet ifall marknadspriset skulle stiga till tillräckliga ni-

våer. Dessvärre har jag inte lagstiftningen framför mig. Eftersom jag var nå-

got oförberedd så kommer jag inte ihåg det taket exakt ur minne, men det 

torde framgå ur propositionen. Jag tror att det går bra så här ändå. 

Vi utgick ifrån att vi skulle stöda kärnan i den åländska vindkraftsprodukt-

ionen. Den uppfattning jag har nu så torde det inte vara möjligt att ge stöd till 

redan avskrivna vindkraftverk, alltså om de bokföringsmässigt är avskrivna 

så ska man inte längre kunna stöda dem. I takt med att åren går, om denna 

stödordning antas som ska gälla i max sju år, så kommer ett vindkraftverk ef-

ter ett annat år att nå den punkten att vindmöllan är avskriven och då kom-

mer stödet att falla bort. Därför skulle stödnivån sjunka vartefter åren går. 

Tanken är att stödet skulle börja gälla den 1 juli detta år. Detta första år 

skulle vi ha en halvårskostnad på de här vindkraftverken tillsammans på nå-

got över 300 000 euro. Sedan skulle sjunka 2017 på helårsnivå till något mel-

lan 500 000-600 000 euro för att sedan minska till den ungefärliga nivån 

dryga 300 000 efter sju år. 

Herr talman! Jag hoppas att denna presentation kan anses vara till fyllest. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Ja, det är nog lite imponerande att landskapsregeringen 

har orkat arbeta vidare med den här frågan. Det ska regeringen ha en 

eloge för. 

Jag vill ställa två kompletterande frågor. EU-stödsystemet upphör ju 

2020. Vilken var anledningen till att landskapsregeringen valde att för-

söka förlänga det egna systemet till och med 2022? Det finns ju en 

ganska stor osäkerhetsfaktor där. 

Min andra fråga är; kommer det att finnas avtal med vindkraftbola-

gen? Så att bolagen de facto verkligen nu arbetar de här åren framledes 

så att man inte sedan väljer att sluta efter två år, och det stöd och energi-

form som man har räknat med i kvoten för förnyelsebar energi därmed 

kommer att gå om intet.  

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Vad gäller tidsramen så den politiska överenskommelsen 

som vi hade med vindkraftbolagen för att ge näringsformen en framtids-

tro så ville vi gå in för ett sjuårigt stödsystem. Sedan visade det sig att 

möjliga ändringar i regelverket på EU-nivå gjorde det omöjligt att lova 

någonting längre än till år 2020, men vi ville ändå kvarstå med detta 

löfte. Men det är helt klart så att skulle EU i sina regler förbjuda ett så-
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dant här stöd från och med 2020 så tvingas vi ompröva vår hållning här 

också. 

Kanske den andra frågan kunde upprepas? 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Det som jag efterfrågade i min första replik är om det kommer 

att finnas något avtal mellan landskapsregeringen och vindkraftbolagen. 

Nu går landskapsregeringen in för ett stöd på 2,7 miljoner. Vad är kra-

ven på vindkraftsbolagen? Att de ska fortsätta tiden ut eller är det bara 

ett stöd in blanco, ett försök att skapa någon sorts form av ekonomiskt 

svängutrymme under en begränsad tid? 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Nej, det finns inget sådant avtal. Däremot tror jag det 

finns en väldigt stark drivkraft hos aktörerna att fortsätta producera 

elektricitet med hjälp av vind. Jag har svårt att se det framför mig att de 

vindkraftverk som får de här stöden skulle avbryta vindkraftsprodukt-

ionen. Avslutas verksamheten så faller stödet ut direkt. 

Vi kommer att ta fram en ny energistrategi och försöka hitta utrymme 

för att stöda energiproduktion i framtiden också, inte bara vindkraft 

utan också annat. Jag hoppas att de här producenterna kommer att fin-

nas kvar med sitt engagemang och sin kunskap för att möjligen kunna 

förnya sig inom det här området i framtiden. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! När man läser lagförslaget så kan man konstatera att utgå-

ende ifrån vad man vet och tror idag så kommer stöden till vindkraftbo-

lagen att utgå till knappt 1 miljon de två första åren utgående ifrån det 

uppskattade priset, det kan man i alla fall läsa mellan raderna i det här 

lagförslaget.  

Kommer man att skriva något avtal med bolagen? Om marknadspri-

set skulle stiga radikalt t.ex. år 2018 och framåt, kommer bolagen då att 

bli tvungna att betala tillbaka det stödet de har fått av skattebetalarna? 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Nej, de kommer inte att retroaktivt betala tillbaka. Stödsy-

stemet är så uppbyggt att om marknadspriset stiger, det blir en sam-

manvägning av marknadspriset under ett år, så då sjunker stödet för att 

vid ett visst tak försvinna helt och hållet. Vi avser inte att stöda vind-

kraftverken om marknadspriset skulle stiga så att de bär sig själva. Där-

för har vi det här taket i lagframställningen. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! I lagförslaget står det att man kommer att reglera stödet 

för sex kalendermånader. Då kan det bli så att de fyra första sex måna-

derna så betalar man ungefär 1 miljon i stöd. Om de därpå följande åren 

skulle visa sig att marknadspriset stiger då utgår det förstås inget stöd, 

men då kommer vindkraftsbolagen att göra riktigt bra med pengar. Då 

finns den chansen. Det betyder att man då har betalat ut skattepengar i 
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onödan. Det borde vara så att om bolagen gör rejält med vinst så borde 

man betala tillbaka åtminstone en del till skattebetalarna. Det är inte 

mer än rätt, annars är det orimligt. Delvis får bolagen pengar av skatte-

betalarna och sedan gör de en massa vinster om elpriserna stiger, vilket 

det finns tendenser på att de håller på att göra.  

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det kan möjligen vara så att det finns brister i det här 

stödsystemet. Vi har haft som utgångspunkt att inte ska skapa ett byrå-

kratiserat stödsystem som kräver extra personal för att hantera det, för 

det är ändå frågan om så pass småskaliga saker. 

Vi ser inte framför oss att det skulle bli sådana kast i marknadspriser-

na att något inom ramen för ett halvt år skulle kunna leda till massiva 

intäkter. Så stora kast så tror vi inte att det kommer att bli, men vem ska 

veta säkert om framtiden. Sådana här detaljer får gärna diskuteras mera 

noggrant i utskottet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! Först vill jag tacka finansministern och landskapsre-

geringen för att de har hittat en lösning för att få vindkraften att över-

leva under en övergångsperiod. Jag hoppas att elpriset stiger framöver 

så att avkastningen gör så att bolagen överlever. 

Nu pratar man om ett gruppstöd och vi vet att vi väntar svar på notifi-

eringen om produktionsstödet. Hade man kunnat göra ett liknande 

gruppstöd istället för det här produktionsstödet förra gången när man 

anhöll om notifiering? Är det här någon ny finansieringsform? Jag tyck-

er att det är genialiskt. Men jag undrar bara om man hade kunnat gå 

tillväga på samma vis förra gången?  

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Också till denna del ber jag att utskottet fördjupar sig i de-

taljerna i den här frågan. Det torde vara på det sättet att det har skett ju-

steringar i EU:s regelverk, föränderligt som det är. Det är den bilden 

som jag har av den beredning som har förts. Det är inte helt säkert att 

det som vi nu föreslår kunde ha gjorts tidigare. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Herr talman! I lagframställningen kan vi se landskapsregeringens mål-

sättningar när det gäller energipolitiken och hur mycket som ska vara 

förnyelsebart och koldioxidfritt osv. Eftersom lagen nu ligger till grund, 

hur är situationen nu? Hur stor del av elkonsumtionen är förnyelsebar 

och hur stor del är koldioxidfri? 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag har jag rannsakat mitt minne ganska mycket under 

den här presentationen. Går jag in på den delen också så finns det en 
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risk att jag säger fel siffror. Vi ber att få återkomma till den frågan här 

under debatterna. Vi ska debattera under två dagar. Kan det accepteras? 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Herr talman! Ja, det är lite svårt när vi inte kan få svar. 

I framställningen talas om undantagsförfarande. Jag framförde här 

när det gäller tobakslagen att det är oskäligt att vi lagtingsledamöter 

måste läsa igenom långa direktiv. Den här förordningen är nämligen på 

70 sidor. Det finns ingen som helst hänvisning till vilken av dessa 58 ar-

tiklar som det gäller och det är svagt. Jag förstår att ni kanske inte heller 

kan det på rak arm. Eller? 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag anser det ändå vara korrekt och rätt att hänvisa till 

helheten i materialet. Sedan får var och en lagtingsledamot själv avgöra 

huruvida man tar sig tid att läsa dokumenten eller inte. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, talman! I likhet med kollegan ltl Brage Eklund är det naturligtvis 

med glädje som jag konstaterar att landskapsregeringen anser att den 

EU-stöds influerade biten skulle kunna hanteras inom ramen för grupp-

undantagen. Nu hörde jag att ministern redan gav en kommentar till 

det. Med tanke på protokollet så vill även jag ha det till protokollet note-

rat att det är viktigt att finans- och näringsutskottet verkligen tittar på 

det här i och med att det är en budgetlag som därmed omedelbart träder 

ikraft och då sker det en utbetalning.  

Med tanke på de svårigheter vi har haft, den lagstiftning och det stöd 

som ersatte bortfallet av accisdelen för flera år sedan och hur det fortfa-

rande är problem runt den, så är det angenämt om sådana dörrar öpp-

nar sig. Frågan är; kan man faktiskt hantera över 2 miljoner euro på det 

här smidiga sättet från EU-kommissionens sida? Då är det ju tacksamt. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Vi har nu landskapsregeringens lagförslag nr 12, produktionsstöd för el från vindkraft-

verk, presenterat.  

Vi övergår till presentationen av landskapsregeringens förslag till tilläggsbudget för år 

2016. 

Minister Mats Perämaa 

Tack, herr talman! Landskapsregeringen genomför som bäst en kraftsamling 

för ekonomisk stabilitet. Denna fras är rubriken för den här tilläggsbudgeten 

En ekonomisk stabilitet, en god förvaltning och hantering av offentlig eko-

nomi är också ett grundtema för regeringsprogrammet. 

Samtidigt som detta genomförs så måste vi också göra vad vi kan för att 

behålla och skapa en framtidstro i samhället. Till den delen har landskapsre-

geringen oerhört mycket draghjälp av det privata näringslivet. 
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Alla har kunnat ta del av ÅSUB:s konjunkturrapport. Landskapsregeringen 

har valt att klippa in sammanfattningen av den i budgetförslaget. Vi kan kon-

statera att det sammanvävda näringslivet ser ganska ljust på framtiden. Nä-

ringslivet tror alltså på framtiden, man har en framtidstro och det är oerhört 

tacksamt för politikerna. Det möjliggör att landskapet vidtar de åtgärder som 

krävs för att balansera den offentliga ekonomin eftersom vi har ett näringsliv 

som samtidigt backar upp det här arbetet. 

ÅSUB:s konjunkturrapport säger ju att även om landskapet avser att 

minska på sina utgifter åren framöver, ÅSUB känner alltså till de planer vi 

har, så kommer ändå BNP-tillväxten att vara positiv, enligt prognoserna 

framöver. Det här är någonting som vi politiker kan vara tacksamma för. 

Landskapsregeringen gör givetvis sitt samtidigt för att ytterligare stärka 

känslan av framtidstro. Det här är ingenting som vi bara kan överlåta på det 

privata näringslivet. 

Jag vill lyfta upp det arbetet som landskapsregeringen har gjort i samband 

med at storföretaget Orkla aviserade en nedläggning av chipsfabriken i Ha-

raldsby. Inte bara landskapsregeringen utan hela det åländska samhällets 

många aktörer har samlats i kampen för att behålla chipsproduktionen i 

Saltvik. För mig personligen och för landskapsregeringen har det varit oer-

hört glädjande att se att när landskapet får problem och bekymmer att lösa så 

då samlas alla parter för att hitta den goda lösningen. 

I Finland pågår det ett kontinuerligt arbete för att stärka konkurrenskraf-

ten i landet. Frågan om Orkla har också fått politikerna här på Åland att 

tänka i de banorna alltmera. Hur ska vi stärka konkurrenskraften på Åland 

också? Om inte annat så har vi fått öva oss i den frågan under de veckor som 

hotet har legat över oss.  

Nu kan inte jag stå här och säga vad beslutet i sista ändan ska bli. Men jag 

är rätt övertygad om att vi alla kan säga att vi har gjort vårt yttersta för att 

behålla produktionen. Jag hoppas och tror att Orkla så småningom ska 

komma till ett positivt slutresultat. 

Vindkraften, som vi diskuterade här tidigare, är också skapade av framtids-

tro. Det kostar skattebetalarna mycket pengar. Marknadspriset på energi är 

lågt. Det är svårt att rent marknadsmässigt kanske försvara att man har en 

vindkraftproduktion just idag. 

Samtidigt tar vi tillvara det engagemang som finns, vi skapar framtidstro 

och vi skapar en situation där företagarna kan lita på att det offentliga backar 

upp då vi har svåra tider. 

Sedan vill jag ytterligare nämna en sådan liten sak som att penningauto-

matföreningen väljer att ta hem verksamhet från utlandet för att skapa ytter-

ligare arbetsplatser här på Åland, vilket är en åtgärd i samma riktning. Vi 

skapar framtidstro. 

Sedan några detaljer ur budgetförslaget. Budgeten består ju av två delar; 

detaljmotiveringarna och vissa ändringar i budgeten för 2016 samt ramar för 

2017 och vissa tankar om hur vi ska uppnå de ramar som vi har satt på oss 

själva. 

Först några saker gällande 2016. Landskapsregeringen aviserade redan i 

januari inbesparingar för 2016 då vi formulerade ett så kallad budgetförverk-

ligandedirektiv, ett dokument som gick ut till respektive avdelning och verk-

samhet. Där sade vi att vi ska följa den budgeten som lagtinget just hade an-

tagit, men med hänvisning till regeringsprogrammet, behovet av att minska 
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kostnader, så ska vi göra en resultatförbättring på cirka 1,5 miljoner euro. Ef-

ter de ansträngningarna så har vi en resultatförbättring på 1,6–1,7 miljoner 

euro. Det är inte särdeles dramatiskt. Det är en resultatförbättring. Det finns 

inte mycket strukturella inbesparingar i det här, utan det är ett sätt att för-

verkliga verksamheten något billigare i enlighet med det anslag som vi har 

haft till förfogande. 

Landskapsregeringen nämner ändå några positiva förslag i budgeten för 

2016. Vi föreslår att landskapet och lagtinget i förlängningen ska ge en bevilj-

ningsfullmakt för hyresbostadsbyggande och renoveringar på ytterligare 3,5 

miljoner euro. Alltså den summa som vi skulle betala räntestöd för. Med da-

gens låga räntekriser så vet vi att det knappast faller ut något räntestöd. Men 

på sikt, om räntorna går upp, så är det här ett de åtaganden som kostar oss 

pengar. Det här är den bostadspolitik som landskapet har valt att bedriva un-

der senare år, vi beviljar räntestöd men inte direkta lån. 

Alarmcentralen är kanske ingen stor sak eller stora summor. Vi hoppas och 

tror att förbättringar på mjukvarusidan inom den här verksamheten kan leda 

till en förbättrad praktisk verksamhet. En nog så viktig verksamhet som jag 

vill lyfta upp just därför. 

Vi skriver om Pommern i budgetförslaget. Landskapsregeringen vill bevilja 

högst 5 miljoner euro i bidrag till Mariehamns stad för att förverkliga förva-

ringen av barken Pommern på det sätt som Mariehamns stad, via sin ansö-

kan, har beskrivet att man vill göra. Man vill bygga en betongbassäng som 

både kan vara en torrdocka och en våtdocka på samma gång. Att vi säger så 

tydligt att summan skulle vara högst 5 miljoner euro kan i sig visa på att vi 

förstås tycker att det här är en ansenlig summa pengar. Utan att ha land-

skapsregeringens ord på det här men sett strikt ur en finansministers syn-

punkt så skulle det inte vara alltför illa om man kunde förverkliga det här 

med något lägre kostnader. Men vi ger löftet om det här. Vi väntar nu att Ma-

riehamns stad ska klargöra vissa saker i sin bidragsanhållan och sedan kom-

mer landskapsregeringen att ta ställning till den ansökan, om lagtinget efter 

den här behandlingen tycker att det här är en väg vi ska vandra. 

Sedan till budgetramarna för år 2017. Samtidigt som vi i januari sade att 

budgetåret 2016 ska förverkligas till ungefär 1,5 miljoner lägre, en resultat-

förbättring med 1,5 miljoner, så delgav vi också vår förvaltning de inbespa-

ringsramar som vi avsåg att i denna tilläggsbudget presentera för lagtinget, 

inbesparingar på knappa 7 miljoner euro. 

Våra avdelningar har ända sedan i januari jobbat med kunskapen om att 

det blir inbesparingar 2017, med sikte på att vi ytterligare år 2018 och 2019 

ska spara ungefär lika mycket för att krympa hållbarhetsgapet på 20 miljoner 

euro så som vi har angett det till. Vår förvaltning har jobbat med den kun-

skapen sedan januari-februari. 

Rambudgetering är enligt vår uppfattning ett effektivt sätt att jobba med 

offentlig ekonomi. Man lägger ramar som utgår ifrån den verklighet vi har om 

intäktsbilden för att på det sättet styra in organisationerna i en omfattning 

som motsvarar intäkterna. Det här är kanske ingenting nytt för offentlig för-

valtning, men i nuläget är det nytt för vår förvaltning. 

Jag kan passa på här och nu att säga att landskapsregeringen har för avsikt 

att framöver lägga rambudgetar på våren, så som vi lägger den nu, för att se-

dan anta ordinarie budgetar på hösten. Vi kunde kalla dem för vårbudgeten 
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och höstbudgeten. Vi tror att detta kommer att vara ett bra sätt att styra för-

valtningen framöver. 

Herr talman! Även om tiden har passerat för mig så måste jag berätta nå-

got om vår syn på utvecklingen i Finland. 

I den budgetria som regeringen Sipilä genomgick här för någon vecka se-

dan och där man sedan hade en presskonferens för att informera om hur man 

ser att Finlands ekonomi utvecklas, så i den utsagan ingick mycket positivt. 

Sedan är frågan om hur vi andra tolkar det positiva. Regeringen Sipilä sade 

att man ämnar genomföra konkurrenskraftsavtal i förhandling med arbets-

marknadsparterna för att uppnå inbesparingar för att förstärka exportindu-

strin. Han sade också att man ämnar genomföra andra arbetsmarknadsmäss-

iga politiska åtgärder för att stärka samma exportindustri och näringslivet. 

Med dessa åtgärder tillsammans ska man åstadkomma 110 000 nya arbets-

platser. Det här låter förstås väldigt bra. Man kan inte annat säga än att man 

önskar regeringen Sipilä lycka till i det här arbetet. 

Skulle allt det här förverkligas på det här sättet så skulle det innebär att av-

räkningen 2018 skulle kunna stiga med cirka 6 miljoner euro, enligt regering-

ens Sipilä egna prognoser, för att sedan till år 2019 stiga med ungefär 10 mil-

joner euro, i förhållande till dagens nivå, inte plussat på varandra. Om det här 

skulle lyckas så skulle det underlätta vår situation väldigt mycket givetvis. 

Men hur gärna man än skulle vilja skriva in dessa siffror i våra ramar framö-

ver så väljer landskapsregeringen att inte ännu intäktsföra de här intäkterna. 

Vi får hoppas att det går väl för regeringen Sipilä. Ingen skulle bli gladare än 

jag om så skulle ske. 

De inbesparingslagar som vi har förelagt för lagtinget att diskutera, med 

den fördelning som står angiven i budgetförslaget, så åstadkommer vi en för-

bättring av resultatet så att årsbidraget 2017, i enlighet med de ramar som vi 

har lagt, skulle bli cirka 1,5 miljoner euro negativt. Vi skulle nästan ha åstad-

kommit att intäkterna täcker driftutgifterna. Det här är i enlighet med de fyra 

steg som vi har angivna i regeringsprogrammet för att krympa hållbarhetsga-

pet. Det första steget skulle då vara uppnått. 

Till slut, herr talman, tillbaka till det som jag sade inledningsvis om fram-

tidstro. Landskapsregeringen bryter en ytterst negativ trend med det här för-

slaget. Landskapsregeringen är öppen och transparent i den ekonomiska ut-

vecklingen. Vi vill att ålänningarna ska ha en kunskap om hur läget är på rik-

tigt och vad vi har att kämpa med.  

Den här landskapsregeringen tänker på kommande generationer. Vi vill 

inte att barn idag ska behöva betala de skulder som vi eventuellt skulle åstad-

komma här och nu. Jag och landskapsregeringen menar att vi i och med detta 

visar på ett gott ledarskap. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag har inte så mycket att säga just nu, jag hinner inte hel-

ler. I mitt anförande kommer att berätta vad jag anser och tycker om det 

här. 

Jag vill ge en eloge till landskapsregeringen när det gäller det som fi-

nansministern inledningsvis sade i sitt anförande angående hanteringen 

av chipsproblematiken. Jag upplever att man har jobbat på ett sådant 

sätt som vi alla antagligen skulle ha gjort om man hade suttit i den posit-

ionen. Man har försökt förmedla ut till näringslivet och till Saltviks 
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kommun så mycket man får och kan och på det sättet har man också in-

volverat oss ute i bygden när det gäller den här livsviktiga industrin. Jag 

vill bara ge en eloge till landskapsregeringen. Jag tror inte heller att det 

kommer att falla så stora moln på landskapsregeringen om det trots allt 

skulle gå så illa att Orkla skulle stänga ner fabriken. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag har inte så mycket mer att säga. Diskussionerna med 

företagsledningen har varit synnerligen konstruktiva. Jag vet att leve-

rantörerna av råvarorna, potatisodlarna, i Saltviks kommun och många 

andra har varit synnerligen konstruktiva. Här hade vi igen en situation 

där det samlade Åland för en gemensam sak. När det händer sådana sa-

ker så är det någonting som man bör lyfta speciellt. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Det är sant, när det krisar till sig så samlar sig Åland obe-

roende av vilka positioner man har. Det tycker jag att alla har försökt 

göra här. Om det skulle vara så olyckligt att Orkla skulle stänga så är jag 

övertygad om att det är möjligt att börja om på nytt. Det har väl aldrig 

varit så lägligt eller förmånligt att starta en ny fabrik när det gäller 

chipstillverkning på Åland som det verkar bli nu utgående från de här 

förhandlingarna och insatserna som görs från alla håll. Det vore väl 

märkligt om inte Åland hade en chipsfabrik även i framtiden. Men na-

turligtvis, talman, hoppas man innerligen att landskapsregeringen lyck-

as att behålla nuvarande fabrik. Det gäller trots allt 200 arbetsplatser på 

hela Åland. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Framtidstro säger finansminister Mats Perämaa. Efter att 

jag har tagit del av tilläggsbudgeten så känns det som regeringens fram-

tid slutar 2017. Jag hade förväntat mig tydliga målbeskrivningar, tydliga 

beskrivningar av vilka verksamheter som ska spara och vad det är som 

ska hända som ska sträcka sig över mandatperioden. Det får vi inte. 

Istället får vi ett hugskott som visar att de som är svagast i samhället ska 

stöda med 700 00 och kommunerna ska dräneras på 4 miljoner till 

2018, trots att det i ingressen på första sidan står; ”God vård, skola och 

omsorg ska prägla regeringsarbetet.” 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det är klart att man kan se på saker ting på olika sätt bero-

ende på vilken position man har för tillfället. Rambudgetering fungerar 

så att man anger de ramar som man anser att finns till förfogande. Vi 

har sagt tydligt att det finns behov av att spara lika mycket 2018 och 

2019 i fall inte intäktssidan hjälper oss, men det vågar vi inte ännu in-

täktsföra. Vi avser att göra en fördelningspolitisk beredning innan vi 

lägger fram ett förslag på hur man skulle fördela bördorna i det som är 
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stöd till invånarna. Jag tycker att det är seriöst att göra det på det sättet, 

just för att undvika att de som har mest behov och har den svagaste si-

tuationen i samhället skulle drabbas mer än vad som är nödvändigt. Så 

här fungerar arbetet. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Jag är väl familjär med begreppet rambudget. Jag vet också vad 

det innebär. Den här tilläggsbudgeten motsvarar inte de löften som re-

geringen tidigare har gett. I första tilläggsbudgeten skulle man åter-

komma och visa vilken politik man vill driva de närmaste fyra åren, vilka 

prioriteringar man kommer att göra och hur målsättningarna ser ut. Det 

känns mera som det skulle ha varit ett dribblande mellan de olika parti-

erna. Jag finner det anmärkningsvärt att socialdemokraterna går med 

på att spara 700 000. Jag finner det anmärkningsvärt att moderat sam-

ling vill bygga ett garage med samhällsmedel i Möckelö när privata kan 

göra det. Jag finner det anmärkningsvärt att liberalerna vill skära ner i 

kommunerna så pass mycket som man vill göra.  

Minister Mats Perämaa, replik 

Landskapsregeringen och nuvarande lantråd sade att den ekonomiska 

utvecklingen är ett av huvudtemat. Vi var tydliga med det när vi skrev 

under regeringsprogrammet och presenterade det för lagtinget. Resul-

tatutvecklingen var synnerligen negativ. Ett underskott på 17,6 miljoner 

som vtm Thörnroos presenterade för lagtinget här i höstas såg ut att bli 

ännu mycket sämre för år 2017. Lite respekt tycker jag att man kunde 

visa den landskapsregering som ändå har stoppat det här tåget nu, med 

de ramar som läggs in för nästa budget och lyckas minska underskottet. 

Så mycket känner väl vicetalmannen till att det här inte är något arbete 

som går av sig självt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Tack, herr talman! Tack finansminister Perämaa för en bra presentation 

och vällovliga ambitioner när det gäller att få den åländska ekonomin i 

balans.  

Ministern sade att det blir en BNP-tillväxt och att det åländska nä-

ringslivet går bra och det håller jag till stora delar med om. Stora delar 

av det åländska näringslivet går bra men det finns också delar som käm-

par med svårigheter, vi ska inte glömma bort det, för det är där som vi 

måste göra vår insats. Det förvånade mig lite att ministern sade att det 

blir en ökning av BNP. Så här står det på sidan 2: ”BNP-tillväxten i den 

åländska ekonomin 2013 var 2,6 procent och enligt preliminära be-

räkningar 1,5 procent 2014. För 2015 räknar vi med 2,1 procents till-

växt, för innevarande år 1,4 procent och för 2017 en ytterligare för-

svagning till 1,0 procent.” Som jag läser detta så har vi en krympande 

BNP-tillväxt framför oss. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Ja, det är sant, så är det. Jag sade det på det sättet att den 

goda utvecklingen i det privata näringslivet, vilket är BNP höjande, ger 
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det offentliga en möjlighet att i viss mån backa tillbaka på det viset. Om 

vi minskar utgifterna så ger det en effekt på BNP-siffrorna. Då kunde 

man förstås säga att vi ska fortsätta med utgifter för det höjer upp BNP. 

BNP-utvecklingen består inte av jättegoda siffror, vi har samma problem 

i nästan hela Europa. Skulle vi ha ett näringsliv som går kräftgång så 

skulle det göra arbetet för oss mycket svårare.  

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Det är sant, men man ska inte underskatta offentlig sek-

tors betydelse också för det privata näringslivet och deras möjligheter 

att driva verksamhet och skapa ekonomi. 

Herr talman! Jag vill ytterligare ha en förklaring. Det har sagts väldigt 

lite om investeringar både i det här förslaget och i ministerns presentat-

ion här. Vi vet alla att det sist och slutligen är investeringarna som avgör 

om landskapet Åland ska flyta skuldfritt eller inte under de kommande 

åren. Det skulle vara intressant med lite mera tankar kring hur den här 

landskapsregeringen egentligen tänker. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Talman! Som vi skriver i budgetförslaget så kommer investeringstakten 

att avgöra hur likviditet ser ut framöver. Mål ett för oss har varit, och jag 

tror att det har varit för hela lagtinget, att vi ska nå en situation där vi 

täcker driftsutgifterna med intäkterna som vi har. Som jag beskrev här 

tidigare så med ett minus på 1,5 för årsbidraget så börjar vi närma oss 

den punkten. Om vi sedan genomför alla investeringar som är planerade 

så kommer ändå sannolikt att tvingas låna pengar. Till hösten kommer 

vi att presentera ett underlag för kortruttsutvecklingen, så bereder infra-

strukturminister frågan, och då ska lagtinget få ta ställning till det. Jag 

vill påminna om att ltl Nordlund för någon månad sade att den nya 

landskapsregeringen bör prioritera inom investeringarna och det är det 

som vi kommer att göra. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Tack för presentationen. Finansminister Perämaa inledde 

dagens plenum med att medge att han inte riktigt var förberedd för det 

som komma skulle. Det är naturligtvis ärligt aldrig men möjligen lite 

överraskande. Efter fem månaders arbete hade man kanske kunnat för-

vänta sig lite bättre förberedelser. Det är ganska vanligt att man kommer 

förberedd till olika sorters möten. Det handlar om respekt likaså. 

Det för mig över lite till näringslivet, som Perämaa nämnde som nå-

got som går bra. Här tycker jag att det är lite för yvigt att bara prata om 

näringslivet. Det finns nämligen väldigt många delar i detta. Avses till 

exempel näringslivet i skärgården där man i landskapsregeringens för-

slag tänker ta bort pengar i form av stödet för arbetsgivares social-

skyddsavgifter? Menar man primärnäringarna som genomlever sin 

värsta period någonsin? Menar man någonting annat? Jag skulle vilja ha 

en precisering på vilken del av näringslivet som finansministern avser. 
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Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Ja, det är sant, primärnäringarna genomlider sin värsta 

period någonsin och det är just efter att centerpartiet har fått lämna re-

geringsmakten och övergå i oppositionsrollen. Det är ett resultat av 

också er politik, så detta får ni inte på den här landskapsregeringen. 

Vad gäller att vara förberedd för debatterna, vad gäller produktions-

stödet för vindkraftverk så är det vicelantrådet och näringsministern 

som har ansvaret för det området. Hon hade inte kännedom om att det 

ärendet skulle presenteras först och därför var hon inte här på plats. Vi 

får hoppas att också ltl Pettersson så småningom blir så väl insatt i poli-

tiken i allmänhet att ltl Pettersson oförberedd kan presentera ett lagför-

slag. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Frågan som jag ställde till finansministern Perämaa var; 

vilka delar av näringslivet menar finansministern att verkligen går bra 

just nu och har denna ”swung” under hjulen som avses? Jag undrar om 

det är klokt att yxa till med någonting som kanske inte riktigt stämmer 

och som kommer att få väldigt stora effekter? Tänker man dra in på 

skärgårdens företag? Det är absolut inte näringspolitik mot den delen av 

Åland i varje fall. Menar man primärnäringarna? Menar man någon an-

nan del? Kan jag få det förklarat på ett bättre och tydligare sätt. 

Minister Mats Perämaa, replik 

För det första så tycks det mig som att landskapsregeringen har en något 

mera positiv syn på näringslivets utveckling än vad centerns ordförande 

har. Vem som sedan har rätt får var och en bedöma. Jag grundar mina 

utsagor på ÅSUBs konjunkturrapport och utifrån en egen bild av vad 

som sker där ute. Jag tror att vi har bekymmer inom byggsektorn. Vi har 

så småningom en sjunkande byggsektor, så det finns absolut problem. 

Tittar man bara på en sådan sak som skattegottgörelsen så ligger den 

mycket högre idag än vad den gjorde för några år sedan och mycket 

högre än de prognoser som gavs. Det pekar på att vi har haft en gynn-

sam vinstutveckling, åtminstone inom de stora företagen. 

Vad gäller skärgården och stödet som vi drar bort så riktar vi det till 

skärgårdsbutikerna och jag tror att den saken kommer att gynna skär-

gården väldigt mycket i framtiden. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, talman! En av den sittande landskapsregeringens stora parad-

nummer är en förändring av den åländska kommunsektorn. Man har 

valt att inledningsvis satsa 180 000 på en rätt så omfattande utredning, 

som jag antar att det är frågan om, som externa konsulter ska göra. 

I det föreliggande budgetförslaget talar man här om att man kommer 

att skaffa sig både mål och medel för en strukturförändring. Vilka är 

medlen som landskapsregeringen har aviserat att man avser att skaffa 

sig? Är det via en förändring av landskapslagstiftningen som möjliggör 
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att tvinga ihop kommunerna eller är man mera ute efter att skapa en 

förståelse för sitt stora projekt? 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Kanske en kombination av detta. Jag vet att genom åren 

har partier uttalat sig att utvecklingen vad gäller kommunstrukturen bör 

komma nerifrån. Jag är rätt säker på att ltl Jansson själv har använt sig 

av det uttrycket. Nu tycks finnas ett arbete underifrån, åtminstone på 

norra Åland finns det ett antal kommuner som driver på den här frågan. 

De tycks som om det underifrån finns en beställning på att landskapet 

ska göra saker och ting för att göra deras möjligheter att bedriva en bra 

verksamhet bättre. Det är olika starter i olika kommuner. Men att vi helt 

skulle förbise att det nu också sker underifrån, kopplat med det rational-

iseringsarbetet som vi kommer att sätta på våra egna verksamheter, och 

en naturlighet att kommunerna genomför detsamma så tycker jag att de 

håller på att ske just nu. Det finns ett tryck underifrån också.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Ja, det stämmer som minister Perämaa sade att det finns ett tryck un-

derifrån. Det var intressant att notera att det är i kommuner där rege-

ringspartierna är väl företrädda. Det finns ett mönster i den processen. 

Men hur ska kommunerna tolka nuvarande situation? Är det lika bra att 

kommunerna lägger ner projektet kommunal socialtjänst i väntan på 

den här strukturutredningen? Ska vi lägga ner enorm tid, resurs och den 

oro som kommer att födas till följd av KST-processen? Är det värt det i 

ljuset av landskapsregeringen ansträngningar om allting ska förändras? 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Nej, tvärtom, nu när kommunerna sätter sig ner och dis-

kuterar samarbetsformer så är det ju uttryckligen det som de diskuterar; 

samarbetsformer. Varför skulle den här landskapsregeringen försöka 

förhindra en sådan politisk diskussion? Det borde ligga i allas intresse 

om och när det förs sådana diskussioner. Vi bör bli starkare här på 

Åland genom att lära oss att samarbeta bättre. Vi bör lära oss att ration-

alisera för att förhoppningsvis kunna minska på administrationskostna-

derna i framtiden så att vi har möjlighet att ge våra invånare en god ser-

vice på de områdena där invånarna verkligen vill ha god service. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, herr talman! Tack ministern för presentationen av kraftsamling 

för ekonomisk stabilitet, som tilläggsbudgeten heter. 

Jag vill ställa några frågor fast det är svårt att få svar, men jag fortsät-

ter. Ministern talade om att basen är att skapa framtidstro, hela budge-

ten genomsyras av det. Jag undrar på vilket sätt man skapar framtidstro 

genom att skära 700 000 i stöd till invånarna? 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det är givetvis ett svårt arbete att minska på kostnaderna. 

Jag vill minnas att ltl Toivonen tidigare har uppmuntrat politikerna att 
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balansera ekonomin. Dessvärre tycks det mig som att ltl Toivonens bud-

getmotioner pekar på det motsatta, men det kan hända att jag har miss-

förstått ltl Toivonen tidigare. Framtidstron skapas i det att inte land-

skapet ska behöva skuldsätta sig för att ge de här förmånerna i framti-

den. Jag är övertygad om att vanliga människor kommer att förstå att 

förmåner via skuldsättning inte är någonting som bär sig på sikt. Det 

kommer att skapa osäkerhet i samhället. Kan vi hantera det här utan 

skuldsättning så går vi starkare ur det. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Lars Häggblom, replik 

Tack, herr talman! Jag har en fråga till finansministern. När räknar fi-

nansministern att landskapet har en ekonomi i balans?  

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Vi pratar ju inte om att vi ska ha en ekonomi i balans. Det 

var ett begrepp som användes tidigare och skapade en viss förvirring. Vi 

pratar om hållbarhetsgapet som är resultatet. Årsbidraget först, skillna-

der i intäkterna kopplat till driftutgifterna och att man ska hantera av-

skrivningarna, dvs. den periodiserade investeringen. Hållbarhetsgapet 

är 20 miljoner, minskar vi det med 6-7 miljoner nu och genomför unge-

fär samma sak de kommande åren därefter, där vi hoppas att intäkterna 

ska kunna hjälpa oss på vägen, så kommer det åtminstone att ta tre år, 

möjligen något längre. Mandatperioden är fyra år. Vi jobbar utifrån att 

vi ska ha huvuddelen av hållbarhetsgapet ihop under den här mandatpe-

rioden. 

Ltl Lars Häggblom, replik 

Ser finansministern några eventuella orosmoln när det gäller den eko-

nomiska utvecklingen här i landskapet? 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Finlands utveckling oroar mig mycket, den sätter genast 

spår i avräkningen så som vi alla känner till. Där väljer vi att vara väldigt 

försiktiga.  

Oro är kanske fel ord att använda i det här sammanhanget, men vi 

har två stora företag som ägs av landskapet; posten och penningauto-

matföreningen. Vi ser framför oss att både de här aktörerna kommer att 

tvingas lära sig att konkurrera på en konkurrensutsatt marknad ännu 

mera i framtiden. De kommer helt enkelt att behöva bli bäst på sina om-

råden för att kunna generera vinst. Oro är fel ord men det finns utma-

ningar där, men jag räknar med att båda organisationerna ska lyckas 

med det. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! Tack finansministern för en bra presentation. Hela 

budgeten andas lite inbesparingar som vi ifrån Ålands Framtid har för-

ivrat i fyra år. Äntligen, kan man säga. 

Min fråga gäller att skapa ett gemensamt servicecenter. Motiveringen 

är att uppnå hög kvalitet på arbetet, höja kompetens och uppnå kost-

nadseffektivisering. Jag vill veta på vilket sätt man når detta? Ska man 

baka ihop det här servicecentret med samma personal? Anser man att 

kvalitén på arbetet och kompetensen inte har varit tillräcklig tidigare 

med samma personal?  

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det var en synnerligen bra fråga. Det blir svårt för mig att 

ge ett exakt svar. Skrivningen finns där utifrån politiska målsättningar 

och inte utifrån en exakt beräkning på personalbehovet. Det är en fråga 

om administration, om man kan ha en gemensam ekonomisk administ-

ration för landskapet, kanske för ÅHS, kanske för skolor osv. Inte kan 

man bortse ifrån den möjligheten att man sammantaget kan utföra det 

här på sikt med lite mindre personal.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! Målsättningarna är bra om man uppnår dem. Har 

man något underlag för att man uppnår det via kostnadseffektivisering-

arna eftersom man har inlett planeringsarbetet redan? Då måste det väl 

finnas något underlag att det är en ekonomisk inbesparing, annars är 

det ett skapande för skapandets skull och till ingen nytta. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Gällande de inbesparingsramar som vi har lagt i allmänhet 

så är det för mycket att säga att det finns exakta konsekvensanalyser. 

Det ska ske i samband med att budgetförslaget för 2017 ska lämnas och 

möjliga lagändringar som hänger ihop med det. I varje fall finns det en 

initial beredning av de här frågorna. Gällande det ekonomiska service-

centret så tror jag man ska säga det i ett tidigt skede att en sådan änd-

ring ska leda till ekonomisk inbesparing också, annars kan man inte pri-

oritera den frågan så högt. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Britt Lundberg 

Herr talman! I samband med presentationen av regeringens handlingspro-

gram lovades att regeringens politik skulle konkretiseras i den första tilläggs-

budgeten. Vi skulle få veta hur landskapets ekonomi ska balanseras och hur 

det som regeringen kallar för hållbarhetsgap på 20 miljoner skulle avskaffas.  

Nu har vi fått regeringen Sjögrens första tilläggsbudget. Tilläggsbudgeten 

innehåller en del vällovliga ambitioner och åtgärder, men tyvärr lever den 

inte upp till det som sades i samband med presentationen av regeringspro-

grammet. Vi tycker den är kall, saknar framtidstro och uppbyggande åtgär-

der. Den föreslagna politiken bromsar oss in i framtiden. Regeringen vill 

centralisera men inte bara från landet till staden utan även centralisering från 

Åland till Helsingfors. Självstyrelsepolitiskt verkar regeringen vilja ta steg 
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mot att göra Åland till en kopia av Finland, istället för ett samhälle som är 

unikt och tänker själv. 

Vi har fått ett förslag från regeringen som drabbar de mest utsatta. Alltför 

få svar ges och många frågor lämnas obesvarade.  

Vi vill ha en bra och substantiellt innehållsrik debatt därför gav vi rege-

ringen lite försprång och gav en del av våra frågor på förhand och vi förvän-

tade oss att lantrådet eller finansministern skulle gett oss tydliga svar på.  

Till exempel vill vi veta:  

1) Hur ska inbesparingen på 700 000 euro inom de sociala stöden förverkli-

gas, vilka stöd kommer att sänkas? Vilka befolkningsgrupper är det berörs? 

2)Vilka större investeringar kommer att genomföras under perioden och på 

vilket sätt avses de finansieras? Över budgeten, via bolag eller med annan ex-

tern finansiering? 

3) Har landskapsregeringen analyserat de socialpolitiska och kommunalskat-

tepolitiska konsekvenserna som sänkningen av landskapsandelarna med fyra 

miljoner kommer att innebära för innevånarna, speciellt i de små kommu-

nerna? 

4) Det finns flera reformer som har beröring med varandra, bl. a. kommu-

nernas socialtjänst, kommunreformsutredningen på Åland, ny kommunallag-

stiftning och social- och hälsovårdsreformen i Finland. Vilken är regeringens 

strategi? Vad ska förverkligas och i vilken ordning? 

5) Varför finns det inte någon driftsprivatisering i tilläggsbudgeten? 

6) Hur och på vilka områden ska de återstående två tredjedelarna, 15 miljo-

ner euro, skäras under perioden? 

7) Att spara två miljoner euro inom ÅHS kommer sannolikt att få konsekven-

ser för sjukvården. Vilka prioriteringar gör landskapsregeringen inom vår-

den? 

8) Om ombudsmannamyndigheterna flyttas till Finland, vilken självstyrelse-

politisk signal ger det och vilka garantier kan regeringen ge för en långsiktig 

service på svenska? 

För att vi ska kunna ta ställning så behöver vi underlag och veta vad som 

föreslås. Det har också alla de som ska arbeta med att förverkliga budgeten 

rätt till och framför allt det är en förutsättning för att ni som regering garan-

terat ska orka klara av att genomföra reformerna. För att kunna arbeta håll-

bart och framåtsyftande behöver vi också veta hur inbesparingarna ska se ut 

2018 och 2019. För att kunna arbeta hållbart behöver vi konsekvensanalyser.   

Hur står sig förslaget i förhållande till målsättningen att Åland ska vara ett 

hållbart samhälle 2051 – ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Vilka är kon-

sekvenserna? 

Vad betyder förslaget för vår framtid? Vi saknar den utlovade barnkonse-

kvensbedömningen. Vilka är konsekvenserna för barnen? 

Vi önskar också veta vilken förändring av beskattningen som landskapsre-

geringen anser att behövs med tanke på näringslivets utveckling? 

Låt oss lyfta blicken lite. Vad är det viktigaste för ett framgångsrikt sam-

hälle? Jag har sökt runt efter uppgifter och svar som förenar fler länder, or-

ganisationer eller forskningsrapporter – för att få en bredare bild. 
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Det viktigaste för ett framgångsrikt samhälle anges ofta vara utbildning 

och skola med behöriga lärare. En skola där ingen får ställas utanför och där 

allas kapacitet tas tillvara. Här har regeringen är en fantastisk möjlighet och 

avgörande uppgift att skapa en skolform som dessutom kommer att locka till 

inflyttning av alla de som uppskattar en hög kvalitet på skolan. 

Från näringslivshåll lyfts immateriella rättigheter som något som blir allt 

viktigare för företags tillväxt och utveckling. Studier visar att företag med pa-

tent, varumärken och designrätter har fler anställda och högre intäkter än fö-

retag utan sådana tillgångar. De har fler anställda, betalar i genomsnitt 20 

procent högre löner, har i genomsnitt 29 procent högre intäkter per anställd. 

Vad betyder det här för Åland? Vad gör för Åland för att vara med i utveckl-

ingen? 

För ett framgångsrikt samhälle anses det viktigt att det leds framgångsrikt. 

Det behövs ledare som är tydliga om uppgifter, roller och ansvarstagande, 

som bryr sig om sina medarbetare och är medveten om att varje situation på-

verkas av vad vi säger, gör och hur vi har det inombords. Alltså skapa en vis-

ion och se till att den förankras bland medarbetarna och kompletteras med 

mätbara mål. Det behövs tydlighet och en ledning som vet vad man vill göra. 

Det finns inga genvägar men det skadar oerhört att använda svepande formu-

leringar som skapar oro och osäkerhet. Det kostar mycket pengar. 

Integrationsfrågan står högt på många regeringars politiska dagordning. 

Individens integration är beroende av en mångfald faktorer där tillgången på 

arbete är den allra viktigaste. Ordnar det sig med arbete så kommer de andra 

delarna med på samma gång. Välkomna med spännande åtgärder som skapar 

förutsättningar för nya jobb! 

Förstås lyfts folkhälsomålen som innehåller bl.a. tillgång på bra mat, mot-

ion, ekonomisk trygghet och tillhörighet i samhället. Därför tycker vi att prio-

riteringen att spara mest på ÅHS är fel. 

Det här är några exempel.  Tyvärr har dessa frågor mycket litet om ens nå-

got utrymme eller prioritet i förslaget till budgeten som vi nu fått och som 

anger riktningen för resten av året.  

Resten av året, kära vänner, det är också något nytt för mandatsperiodens 

första budget. Tidigare regeringar har i den redovisat för reformer och den 

övergripande politiken för hela mandatperioden. Förslaget vi nu har till be-

handling upptar bara vad som ska genomföras i år, för bästa regering, ni kan 

väl inte mena att det här är mandatperiodens ambitioner?  

Många av de utmaningar vi står inför på Åland väljer regeringen att skjuta 

framför sig. Många av inbesparingarna får ”Någon Annan” ta ställning till. 

Vill man bedriva en politik som ska göra landskapet effektivt och där perso-

nalen ska stanna kvar och arbeta och trivas så behöver ni ge avsked till ”Nå-

gon Annan”. Någon Annan löser inga problem men skapar med sin otydlighet 

onödigt dyra lösningar och personal som i värsta fall får arbetsrelaterade ut-

mattningssymtom.  

Åland har självstyrelse! Självstyrelsen är något vi ska använda samtidigt 

som vi måste värna och utveckla den. Den är ett fantastiskt instrument som 

ger oss möjligheter att utveckla vårt samhälle. Vad är Ålands regering nu på 

väg att göra med vår självstyrelse? 

Det finns ett gammalt talesätt som säger "det blir som man tänker". Sällan 

har ett talesätt besannats så snabbt som under den här mandatperioden. När 

den nuvarande regeringen tillträdde lade den största energin på att lyfta fram 
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alla problem och formulerade ett så stort strukturellt underskott som möjligt. 

Det skulle bli "blod svett och tårar".  

När fem månader gått kan vi konstatera att Åland förlorat ett vindkraftstöd 

på 60 miljoner euro, fått ett löfte om höjd klumpsumma som två dagar senare 

av finansministern förvandlades till ytterligare en utredning på finansmi-

nisteriet. Chipsfabrikens framtid är i vågskålen och social-och hälsovårdsre-

formen i Finland hotar dränera Åland på ytterligare 16 miljoner euro och vad 

betyder den i förhållande till vårt svenska språk kan vi fundera på.  

Det blir som man tänker. Det är dags för regeringen att börja formulera 

positiva framtidsvisioner och ge ålänningarna framtidstron tillbaka.  

Vi såg fram emot en tilläggsbudget som skulle ge regeringen en ny chans 

att visa sina planer efter problemet att hitta gemensamma politiska lösningar 

i det otydliga handlingsprogrammet.   

Låt oss hoppas att regeringen inte väljer att, utöver alla redan existerande 

kriser, skapa en kris i den kommunala sektorn och därigenom försämra bass-

servicen och tryggheten i det åländska samhället. 

”Nya tag” betyder för oss positiv förändring. Regeringen har hittills tyvärr 

gett uttrycket ett annat innehåll.  

Vi delar inbesparingsambitionerna men vi har gjort en annan prioritet. Vi 

sparar mindre på ÅHS och vi spara mindre på utbildningen och tar istället 

mer från de hårda värdena som t.ex. infrastruktur.  

Vi kommer i debatten att återkomma till fler synpunkter på förslaget och 

presentera våra motioner. Motionerna är vår möjlighet att bidra till förbätt-

ringar av regeringens budgetförslag som gör det lite varmare. Tack, herr tal-

man. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! En kavalkad av frågor, men absolut inga svar i det som 

centern för fram via gruppanförandet. Dessvärre tvingas jag konstatera 

att jag tror att det är väl att inte centerpartiet är en del av den regering 

som nu tvingas ta tag i den ekonomiska situationen här på Åland med 

tanke på det som vi just fick höra. Vi har en regering som med öppna 

öron skådar situationen. Det levererades en ekonomi med ett resultat på 

-17,6 av en centerfinansminister, då centern var det största partiet i re-

geringsposition, med en utveckling mot någonting ännu sämre. Sedan 

står centern här och säger att vi försöker svartmåla situationen. Siff-

rorna är väldigt klara, det kan vem som helst se. Läs budgetförslaget 

som ni har lagt! Och så ska man försöka mörka och dölja situationen 

återigen för Åland. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Det är beklagligt att vi nu från regeringen för fjärde 

gången på mindre än en timme får angrepp mot antingen en person el-

ler ett parti istället för ett sakligt svar på frågor. Vi formulerade och pub-

licerade frågor åt regeringen på förhand för att man skulle ha möjlighet 

att kunna bemöta dem. Men det bemödade man sig inte ens att göra. 

Istället för att själv presentera underlag och svar på frågor som finns så 

kräver man att ett oppositionsparti ska komma med förslag. Snälla mi-
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nister Perämaa, då ska centern vara i regeringen om vi ska lämna för-

slag. Vår uppgift är nu att ta ställning till de förslag som regeringen läg-

ger. Men tyvärr så finns det inte underlag för förslagen. Enligt alla kons-

tens regler och lagstiftning så krävs bearbetade underlag för att man ska 

kunna fatta beslut och de saknas. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Rambudgetering fungerar så, vilket jag sade här, att man 

sätter, precis som namnet säger, en ram för vilka medel man har för att 

förverkliga det som avser att förverkliga. Sedan görs en beredning uti-

från det. Det här borde i varje fall ltl Lundberg känna till med tanke på 

att centern har haft regeringsmedverkan i flera decennier. Det fungerar 

på det här sättet. Vi har sagt att vi kommer med noggrannare beredning 

då när saker och ting ska förverkligas. Men eftersom centern kräver svar 

på de här frågorna så då måste centern kunna ge svar på åtminstone en 

fråga. I de ramförslag ni har lagt avser ni att skärgårdstrafiken ska skä-

ras ner med 1,5 miljoner euro under nästa år 2017. Eftersom det krävs så 

tydliga svar av andra så bör ju centern ange effekterna av det. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Under en minut så kom det två liknande påståenden igen 

som riktade sig mot en person, vad en person förväntas kunna osv. Ska 

vi få ett mobbningsfritt samhälle, som den här regeringen går i bräschen 

för, så borde regeringen fundera över härskarteknikerna och sluta an-

vända dem själva. Nu blir jag så upprörd så jag nästan glömmer vad jag 

ska svara på. 

 När det gäller rambudgetering så när man står i ledningen så måste 

man självklart ha en vision och komplettera med mätbara mål. Säger 

man att förvaltningen ska spara in 1,5 miljoner så är det orimligt att hela 

förvaltningen ska gå omkring med ont i magen och fundera på vilken 

sektor det berör och om man kommer att ha jobb på om ett år osv. Rege-

ringen ska tala om vilka områden det gäller, det är regeringens skyldig-

het.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Ltl Britt Lundberg berättade i gruppanförandet cen-

terns tankar att spara mindre på sjukvård och mera på infrastruktur. 

Det handlar om 1,5 miljoner, 2017, 1 miljon mera än vad landskapsrege-

ringen har lagt. Istället för 427 000 euro som landskapsregeringen läg-

ger så lägger centern 700 016 euro. Hur har centern tänkt att man ska 

spara in de här pengarna? Jag fick inte något svar på den förra replik-

växlingen när det gäller 2017. Nu är det ändå 2016 i år och sju månader 

kvar på året. Hur avser centern spara det? 
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Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Vi är oroliga för att regeringen kanske kommer att sätta en 

gräns, t.ex. om man äldre än 70 år får man inte tillgång till operationer 

längre. Kanske barn inte får rätt till prematurundersökningar? Kanske 

man inte längre kommer att ha tillgång till vård utanför Åland? Så öppet 

säger man att man ska spara inom vården i det här förslaget till budget. 

Avgifterna ska justeras och där tycker vi att det också är rimligt. Men 

man måste kunna ge någon sorts ge vägledning kring vad man tänker 

göra och på vilket sätt nedskärningen kommer att påverka vården. Vilka 

målsättningar har man? De svaren får vi inte. Vi kan inte gå in för att 

klubba en sådan budget där vården ska spara mest. Vi ser inte att det 

inom vården finns en massa områden där det går att spara in. Det går 

säkert att spara in något och därför har vi föreslagit en mindre inbespa-

ring. Men med den här stora inbesparingen så måste det göras ordent-

liga förändringar och vi vill veta hur de ska se ut. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Rent teoretiskt skulle man kunna åtgärda ÅHS be-

kymmer genom att öka självfinansieringsgraden till den tidigare nivån. 

Det skulle klara de här anslagen, om man vill. Det finns säkert saker 

som ÅHS styrelse nu får i uppdrag att ta reda på hur man kan spara in. 

Jag fick återigen inget svar av centern hur man avser att spara ytterli-

gare 273 000 euro i år, eftersom man faktiskt föreslår det nu. Centern 

har suttit i regeringen de 20 senaste åren och med undantag för ett par 

år innehaft trafikministerposten. Nog borde centern veta vad det finns 

för möjligheter. Landskapsregeringen har presenterat att man lösgör 

deltidsanställning, man håller tillfälliga vakanser och man visar exakt på 

hur man ska klara av det här och resten är mycket bundet i avtal. Hur 

avser centern att man ska kunna spara? Det borde finnas ett svar inom 

centern på det här. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Det borde finnas ett svar också på de inbesparingar som 

gäller ÅHS. Om ltl Petri Carlsson har läst igenom motionerna så står det 

bland annat där om en privatisering av vägunderhållet, som vi är säkra 

på att kommer att spara en hel del pengar. Vi är också beredda att 

minska på en del av de driftsprivatiserade linjerna som går för att de 

också ska få ett mindre utrymme. Det finns utrymmen att spara in på. Vi 

kommer också att återkomma till dem i anföranden senare. 

Bästa regeringsblock, jag vill påminna om att det är ni som ska lägga 

förslagen, det är vi som ska bemöta dem och se om de är rimliga eller 

inte. Vi har väldigt ont om förslag att ställning till och det är inte rätts-

säkert eller mänskligt för den åländska befolkningen för det är inte upp-

byggligt. Så länge man använder ordet ledarskap, åtminstone om man 

vill ha ett gott ledarskap, så borde man undvika detta. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Tack, herr talman! Ja, det är mörker, kyla och nästan arktiska vindar i ltl 

Britt Lundbergs gruppanförande. Jag vill nog garantera och intyga att 

den här regeringen har lika många varma händer och goda hjärtan som 

vilket som helst av oppositionspartierna. 

Jag har gjort rambudgetar och budgetar också med centerpartiet flera 

gånger och jag kan konstatera att inte ens då fanns det alla gånger svar 

på alla frågor. 

Det som ltl Lundberg uppmanar till; underlag och konsekvensana-

lyser, det vill jag också ha innan vi sedan fattar beslut om konkreta åt-

gärder. Det kommer vi att ha till budgeten 2017 och då vet vi vilka inbe-

sparingar som kan göras utan att det får alltför svåra konsekvenser. Vi 

är tvungna att se vad vi kan göra inom helheten. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Kalla vindar, iskalla händer och kalla hjärtan finns i rege-

ringens förslag till tilläggsbudget och inte i ledamotens anförande. Där-

emot försöker vi fylla det med lite mera värme och lite mera mänsklighet 

och prioriteringar. Det är verkligen synd om regeringen själv uppfattar 

att man har en väldigt mänsklig syn och att inte de fattigaste ska drab-

bas samt att det inte är utbildning, sjukvård och det sociala området 

som ska dra det största lasset. Men detta har man inte visat på något 

sätt i budgetförslaget. Det är ju genom budgetförslaget som man bedri-

ver sin politik. Det trista är löftet om att vi skulle få underlag till beslut. 

Det var därför som det skulle ta nästan ett halvår för regeringen att ta 

fram en tilläggsbudget, för att vi skulle få tillräckliga underlag för beslut 

så behövdes mera tid. Nu har mycket tid givits och ändå så är det mest 

öppna frågor och några siffror som man har tagit till, men inget inne-

håll. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Ja, men nu är det inte ltl Lundberg och centern som sätter agendan. Re-

geringen fattar sina beslut när underlagen är klara och konsekvensana-

lyser finns på plats. Det är nu bara att ta det med ro så får ledamoten ta 

beslut sedan.  

Jag har respekt för det parlamentariska systemet, att man har olika 

syn och det ska man givetvis ha. Lite förunderligt är att man bara efter 

några månader, när man har kommit bort från regeringsbänken, plöts-

ligt har glömt bort precis allt hur det är att vara i regeringsställning och 

vilken tid det tar med frågor. Ett så långvarigt regeringsparti som cen-

tern så tycker jag att man ändå kan vara både respekterande och klok att 

visa att man har förståelse för att saker och ting tar en viss tid. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Det är bara att upprepa igen, det som har utlovats med 

barnkonsekvensbedömning så där tror jag att vi har hittat ett beslut hit-

tills som har innehållit en barnkonsekvensbedömning, och den barn-

konsekvensbedömningen bedömde inte ens det förslaget som det hand-

lade om, utan det var allmänt och det var tobakslagstiftningen. I en till-

läggsbudget finns ingen barnkonsekvensbedömning. Vi säger att sam-

hället ska vara hållbart 2051 men det finns ingen hållbarhetskonsekven-
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sanalys i den här tilläggsbudgeten överhuvudtaget. Åt vilket går detta? 

Det borde man fatta inför alla beslut. Vilken riktning tar detta?  

På samma sätt är det med underlagen för beslut. De skulle komma till 

regeringen. Det hjälper inte att man säger att det är svårt. Vi vet om att 

det är svårt, men ni har informerat om att det skulle ta den här tiden 

med motiveringen att det skulle finnas underlag för beslut. Jag tycker 

det är viktigt att beslut fattas grundat på kunskap och inte grundat på att 

man tror.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Tack talman! Ltl Lundberg pratade mycket om framtidstro. Jag som är 

åttiotalist och umgås mycket med dem som är födda på nittiotalet och 

nollnolltalet upplever ofta att vi har en ganska låg framtidstro. Vi tror 

inte att vi kommer att få pensioner när vi blir äldre. Vi tror inte att vi 

kommer att få någon äldreomsorg som är bra därför att man har slösat 

för mycket med offentliga medel. Att ta ansvar för ekonomin skapar 

framtidstro hos de unga, det är en sak som är säker. 

Det som jag får reda på från ltl Lundbergs anförande är att man inte 

ska spara. Man ska göra mera utredningar snabbare vilket betyder flera 

utredningstjänster vid landskapsregeringen och det kostar mera. Vi ska 

göra mera i egen regi och hitta på egna system för det mesta. Allt detta 

kostar pengar. Vilken framtidstro är det man vill skapa?  

Ltl Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Vi har sagt att vi stöder omfattningen av inbesparingen, 

men vi stöder inte prioriteringen. Vi efterlyser underlag för beslut. Vi vill 

fatta våra beslut byggda på kunskap. Vi vill inte fatta ett beslut nu och få 

veta om ett år vad det betyder för Åland. Vi har inte sagt att vi vill ha 

flera utredningar. I regeringen ska absolut de som har den största kom-

petensen inom området sitta, de ska klara av att göra konsekvensbe-

dömningar för sina politiska beslut och dem tecknar man ner. Det går 

inte att ta konsekvensbeslut om man inte vet vad man vill. Vet man att 

det ska dras in på ett antal utbildningar och vet man vilket bidrag man 

har tänkt ta bort, barnbidraget eller något annat bidrag? Tänker man 

stänga av alla randkommuner eller vad har man tänkt göra? Tala om vad 

man har tänkt göra! Tala om konsekvenserna. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Tack, talman! Ja, jag vet att centern brukar fatta många beslut efter sitt 

sunda förnuft. Vill man ha ett hållbarhetsarbete på riktigt och fatta kun-

skapsbaserade beslut då behöver man involvera många. Det tar tid och 

det tar tid att förankra dem ute i enheterna. Till exempel inom ÅHS så 

arbetar man med budgeten fram till hösten.  

Här frågar ltl Lundberg efter någon form av luftslott som man vill 

bygga upp och som inte är verklighetsförankrad. Jag tror inte att någon 

här på allvar skulle vilja att regeringen utan att höra alla förvaltningar 



  

404 

ska säga exakt vad man ska spara på inom vården. Vi vill ändå ha delak-

tighet och ett hållbarhetsarbete på riktigt. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Jag håller helt och hållet med att det borde finnas underlag 

med precis som ltl Johansson sade. Vi borde ha underlag och en konse-

kvensanalys med här. Nu vet jag inte ens vad ltl Johansson använde för 

uttryck när det gäller på vilka grunder beslut fattas på. Beslut ska fattas 

på kunskapsgrund och den kunskapen bör man se till att man samlar in. 

Det är ett stort arbete. Det är därför som vi också har haft diskussioner 

kring det här. När man sitter i regeringen finns det bara utrymme att 

göra en sak och det är att ägna sig åt regeringsarbetet. Det krävs otroligt 

mycket engagemang, det krävs otroligt långa dagar och många dagar 

varje vecka. 

 Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Nu har det blivit nya tag om ekonomin, ett verkligt framtids-

projekt. För att skapa framtidstro så måste vi få en ekonomi som är i 

skick. Genom att ha en ekonomi i skick kommer vi också att trygga 

kommande generationers välfärd. Det är därför som vi nu tar det här 

ansvaret.  

Centern har bland annat lämnat efter sig ett hållbarhetsgap som vi nu 

försöker jobba för att få bort. Ltl Lundberg vet mycket väl att på fem 

månader kan man inte ha fullständiga konsekvensanalyser inom alla 

dessa områden som landskapsregeringen jobbar inom. Vi vill att det här 

ska beredas på ett ordentligt sätt så att olika styrelser, grupper och per-

sonal är delaktiga i det här arbetet. Då får landskapsregeringen konse-

kvenser så att man sedan kan fatta beslut i kommande budgetar och 

kommande lagförslag. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Vi vill gärna tro på det där, men detta arbete har inte ens in-

letts. Nu har vi fått ett svar här idag, att ÅHS miljonerna ska täckas ge-

nom avgiftshöjningar. Då har vi ett svar. Jag förstår inte varför man inte 

kan skriva in det i tilläggsbudgeten för då skulle det inte behöva väcka 

en massa oro. Sedan kommer det 2 miljoner till, 2 miljoner till, 2 miljo-

ner till och 2 miljoner till. Man kanske inte kan höja avgifterna varje år 

utan man kanske också måste göra andra prioriteringar. Nog tycker jag 

rimligen att det inom fem månaders tid ska finnas tid att föra diskuss-

ioner med de olika organisationerna och med ÅHS styrelse och att göra 

det här arbetet och få en grund. Jag förstår att det inte kan vara berett i 

detalj, men man borde veta vilka de politiska tankarna är och åt vilket 

håll man ska arbeta. Det kostar väldigt, väldigt mycket pengar om man 

ska arbeta med å ena sidan och å andra sidan. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Nu diskuterar vi ramar och riktlinjer. Landskapsregeringen har 

inlett arbetet genom att ut till förvaltningen och myndigheterna med-

dela att de har ett sparkrav på sig och att de ska ta fram vilka konse-
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kvenser som blir följderna av de sparkrav som ställs på de olika enhet-

erna. Det är först när man har fått det svaret som landskapsregeringen 

kan bedöma om det slår fel eller snett eller om det är bra. Då går man 

sedan vidare till de konkreta besluten som kommer att komma i form av 

lagframställningar och kommande budgetar hit till lagtinget. Då kom-

mer vi i detalj att kunna granska dem och säga om vi i lagtinget är nöjda 

med det här. Det är så som det går till, så har det alltid gått till och så 

gick det också till när ltl Lundberg och jag satt i regeringen, på exakt 

samma sätt. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Det som skiljer sig nu är att vi har en tilläggsbudget som 

inte har visionerna och målen för mandatperioden. Den första tilläggs-

budgeten för varje mandatperiod brukar innehålla det 

Det andra är att man säger att detta är det normala förfarandet för ett 

budgetarbete, alltså ramarna som man lämnar för budget 2017 och de 

kommande åren. Men de politiska målsättningarna ska också finnas 

med. Vad vill man med utbildningspolitiken? Vad vill man med sjuk-

vårdspolitiken? Förhoppningsvis finns de ordentligt presenterade när 

ramarna har gått ut till de olika förvaltningarna, men då borde man 

också kunna sätta med dem hit i tilläggsbudgeten. Detta saknas, det 

finns inga målsättningar. Det är inte riktigt som det brukar, målsätt-

ningarna saknas. Det här är egentligen ett förarbete för budgeten 2017 

och inte det som man sade när man jobbade med handlingsprogrammet. 

Man sade då att den nya tilläggsbudgeten skulle ange den nya politiken. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, fru talman! Tack ltl Lundberg för anförandet. Lundberg försöker 

spegla in ordet oro i den här tilläggsbudgeten. Jag vet att ålänningarna 

är oroliga för ekonomin. Det var väldigt många som förvånades över att 

Åland faktiskt befinner sig i en sådan ekonomisk situation, ett hållbar-

hetsgap på närmare 20 miljoner. Om det inte skulle ha blivit ett rege-

ringsskifte så är frågan om vi skulle ha fortsatt på den vägen. Den här 

tilläggsbudgeten visar att nu måste Åland göra någonting på alla fronter. 

Att vi ska sätta åt områden som infrastruktur och skärgård, det tycker 

jag att är djupt orättvist. 

Ålands gymnasium har en budget på 19 miljoner. Idag är 1 159 elever 

inskrivna, det betyder 16 000 euro per elev och år. Jag är inte alls orolig 

över att Åland kommer att erbjuda Nordens bästa utbildning i framti-

den. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Fru talman! För att man ska lyckas att spara så tror jag alla dessa fråge-

tecken skulle behöva bytas ut och man skulle behöva skapa lite utrops-

tecken. Mest av allt i den här tilläggsbudgeten skulle ha behövts att man 

säger hur man skapar lite framtidstro, visa hur man kommer att skapa 
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nya inkomster och hur man har tänkt jobba för att få fart på det här 

samhället. Det talas mycket om ”någonting och någon annan”, som här i 

gruppanförandena. Utan att konkretisera så får man inget klart och tyd-

ligt ledarskap. ”Det borde göras någonting, vi har dålig ekonomi”. Det är 

helt sant, men det skapar ingen trygghet att uttrycka det. 

När det gäller Ålands gymnasium så förväntas de att göra många ut-

vecklingsprojekt och att utvecklas på många fronter och jag är den första 

som stöder det. Det märkvärdiga är att samtidigt ska Ålands gymnasium 

spara. Där borde man också vara tydlig med att tala om hur stor inbe-

sparing och också tala om hur mycket pengar man har tänkt låta gå till 

utvecklingsprojekten, hur många som kanske måste lämna sina jobb el-

ler hur många utbildningslinjer som måste ställas in. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, fru talman! Vårt näringsliv går ganska bra. Det är inte i näringsli-

vets ekonomi som det ser så mörkt ut, däremot är kostymen inom det 

offentliga alldeles för stor. Här måste någonting ske. Det trendbrott som 

nu sker är ju väldigt positivt. Jag är övertygad om att finansminister 

Perämaa har stakat ut den här vägen helt rätt. Att sedan regeringen i de-

talj ska beskriva hur t.ex. Ålands gymnasium ska spara sina pengar vore 

ju djupt olyckligt. Ålands gymnasium har en styrelse och kompetenta 

tjänstemän och det är de sedan som ska visa vägen hur detta ska gå till. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Ja, den största krisen finns inom den offentliga förvaltning-

en sade ltl John Holmberg. Signalen i detta anförande var att ”någonting 

behöver göras av någon”. Det är just detta som människor inte mår bra 

av att höra. Jag hoppas att man skulle kunna tänka lite mera färdigt. Det 

finns fler än jag som hoppas och vill se i budgeten 2017 en början på det 

löftet att vi ska kunna höja lönerna för kvinnorna och minska lönegapet. 

Alla utvecklingsprojekt och nya prioriteringar kräver i sin tur att man 

måste göra ännu större inbesparingar någon annanstans och det här 

måste beskrivas som en helhet.  

Jag får återkomma till det sista som ltl Holmberg sade.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, fru talman! Ltl Lundberg påtalade sin oro för vilken vård land-

skapsregeringen tänker bedriva i framtiden nu när man ska spara 2 mil-

joner. Nu har landskapsregeringen gett ramarna till ÅHS. Som ÅHS sty-

relseordförande så måste jag lugna ltl Lundberg. Ledningsgruppen och 

vi i styrelsen har en plan på hur vi nu arbetar för att gå igenom verk-

samheten och var vi kan spara pengar och var vi kan få in mera inkoms-

ter. Ledningsgruppen kommer att komma med ett förslag till styrelsen 

som sedan i augusti, när vi har vår budgetprocess, i vår roll som politi-

ker kommer att fatta, kanske tuffa, beslut. Jag förstår inte varför ltl 
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Lundberg nu tar fram en sådan oro innan vi ens vet vad som kommer 

fram. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Vi vet att det är många som känner sig underbetalda inom 

vården. Många är utarbetade och sjuka inom vården. Jag tror inte att 

det finns alldeles för många som har för litet att göra inom vården. Men 

då behöver man göra omändringar, det finns säkert justeringar att göra. 

I den här budgeten är det 2 miljoner i år, men vad händer sedan? Är det 

också tänkt att vi ska fortsätta på samma sätt? Vi har inte fått något svar 

på det. Är det också 2 miljoner året därpå, 2 miljoner året därpå och 2 

miljoner året därpå? Till slut har vi ingen sjukvård kvar alls. Visst kom-

mer det att krävas politiska prioriteringar. Visst kommer det också att 

krävas tuffa beslut om man har tänkt gå den här vägen som regeringen 

nu föreslår. 

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, fru talman! Absolut, visst kommer det att vara tuffa tider här nu 

framöver. Men att hota och säga att det inte kommer att ges vård utan-

för Åland, att 80- åringar inte kommer att få operationer eller att pre-

maturer inte ska få hjälp, det tar jag faktiskt som ett slag under bältet. 

Var någonstans i tilläggsbudgeten har Lundbergs läst detta? För det var 

ändå det som ltl Lundberg framförde här alldeles nyligen. Hon sade vad 

det kommer att innebära och det tycker jag verkligen är att skrämma 

upp våra invånare totalt i onödan. Låt oss nu inom ÅHS arbeta efter de 

ramar vi har fått. Vi kommer att presentera det och vi kommer att ge-

nomföra det. Vi har absolut som mål att alla ska få den vård som man är 

berättigad till. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Jag har inte sagt att så här kommer det att bli. Det var ett 

exempel på vilka spekulationer som kan uppstå när man skickar ut bara 

en siffra, bara ett område, utan att ge en enda politisk prioritering om 

hur man har tänkt. Vilken hälso- och sjukvårdspolitik vill regeringen 

bedriva? Det skulle ha varit bra om man hade beskrivit ett stycke hur 

hälsovårdspolitiken ska se ut. Första året kommer man att spara 2 mil-

joner med avgiftshöjningar om jag har förstått det rätt. Men vad gör 

man sedan? Om man skulle ha gjort någonting, det behöver inte vara 

detaljer såsom antalet operationer eller någonting liknande. Men på nå-

got sätt skulle man ha talat om vad det är som man tänker åtgärda. Då 

skulle man slippa att folk sitter och funderar på om det blir en ålders-

gräns för när man ska få höftledsoperationer eller att man gör priorite-

ringar kring någonting annat. Den politiska prioriteringen för hälso- och 

sjukvården skulle vara så viktig att få formulerad.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Tony Wikström, replik 

Tack, fru talman! Ltl Lundberg kallade den här tilläggsbudgeten för kall. 

En kort tillbakablick i backspegeln. 40 år bakåt har centern prenumere-

rat på regeringsposter. Vi kände redan hösten 2008 till världsekonomin. 
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Det är väl kanske dags att vara lite ödmjuk inför situationen, ha lite 

självrannsakan och se sin egen roll i det hela. Eller? 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Vi önskar svar på några frågor. Vi förväntar oss att vi kom-

mer att få de här svaren idag för det har vi och det åländska folket rätt 

till. Det är inte mer än så. Vi stöder förslaget på inbesparingar. Vi kom-

mer att hjälpa till att inbesparingarna ska bli förverkligade, men då 

måste vi också få de politiska prioriteringarna från regeringspartierna så 

att vi vet vad vi tar ställning till. Det är väldigt svårt att ta ställning till 

något som man inte vet vad det är. 

Ltl Tony Wikström, replik 

Fru talman! Min bänkgranne Roger Nordlund gjorde ett förträffligt jobb 

2011 när omställningsbudgeten kom igång, men det var för lite och för 

sent och därför sitter vi där vi sitter i dag. Jag vill ändå påminna om att 

nedskärningarna som vi pratar om måste man sätta i perspektiv, t.ex. är 

invånarförmånerna 24,5 miljoner euro och 700 000 euro är en stor 

summa, men det finns skrivningar om att det inte kommer att drabba de 

svagaste grupperna. Det är en sanning som kommer att hålla. Redan 

givna förmåner är av hävd, i alla fall inom Ålands socialdemokrater, nå-

got som man inte gärna ger sig på.  

Ltl Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Var detta en del av ett svar nu? Dessa 700 000 euro som det 

ska sparas in på inom det sociala området ska inte drabba dem som är 

svagast i samhälle. Tack för det! Istället för att man lägger ut en massa 

blindspår och en massa funderingar skulle det inte vara bättre att tala 

om var man ska spara då? Ska man spara på de som har höga inkomster 

och barnbidrag? Eller vad har ni tänkt göra? Snälla kom med besked så 

behöver vi inte sitta och gissa. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Vtm Viveka Eriksson 

Talman! Det stora hotet mot en hållbar utveckling för Åland är en krasslig 

ekonomi. Välmående finanser ger Åland muskler att trygga människors väl-

färd och skydda vår miljö. 

Under många år har vi byggt vår välfärd och utvecklat en service till ålän-

ningarna som är suveränt bra. När vi jämförs med andra närliggande områ-

den har vi bättre service till mindre kostnad för brukarna men nog dessvärre 

betydligt högre kostnader för samhället. Allt det här har vi gemensamt skapat 

och vi är stolta över den service vi ger i landskapets eller kommunernas regi. 

Men för att trygga den goda välfärden, en kvalitativ vård, skola och omsorg 

för framtiden måste vi ha en ekonomi som är i skick. Under många år har det 

byggts upp ett underskott i landskapets budget. Våra inkomster har inte räckt 

för alla våra utgifter och det säger sig självt att vi till slut kommer till en punkt 

när det blir ohållbart.  

Därför behövs ett trendbrott, där vi svänger utvecklingen och riktar in oss 

på målet att inkomster och utgifter ska gå ihop. Därför behövs tydliga ramar 

och inledningsvis genomgång av all verksamhet för att minska utgifterna 
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inom olika områden där det låter sig göras utan att människor som är i ut-

satta situationer blir lidande.  

Vi måste koncentrera oss på samhällets kärnverksamhet och fundera på 

vad vi absolut måste sköta i samhällets regi och vilka områden vi kan överföra 

på andra att ta hand om. Vad ska helt finansieras av det offentliga och inom 

vilka områden kan andra parter delta i finansieringen. 

Även om många förslag i tilläggsbudgeten kommer att bli både tuffa och 

tunga att verkställa stöder den liberala gruppen regeringen i dess arbete att 

komma till rätta med den ekonomiska utvecklingen. Vi är övertygade om att 

Åland måste ha en hållbar ekonomi för att trygga en hållbar utveckling. 

Tilläggsbudgeten är inte detaljerad, där anges riktningen och målen för 

den ekonomiska politiken och där sätts ramar.  

Landskapsregeringen har inlett arbetet med konkretisering och vi kommer 

att i lagtinget få följa upp verkställandet genom olika lagförslag och kom-

mande budgetar. För oss liberaler är det viktigt att alla är med i arbetet för att 

få ordning på ekonomin. Landskapsregeringen begär av anställda, avdelning-

ar, myndigheter, samarbetspartners och kommuner att delta i arbetet för att 

svänga trenden. Vi förutsätter att landskapsregeringen är lyhörd för argu-

ment och anpassar sig vartefter som olika konsekvenser av sparbetingen 

uppdagas. Det får inte bli så att farten i samhället bromsas, att utveckling och 

framtid hotas eller att särskilt utsatta och behövande människor drabbas 

oskäligt. 

I den ekonomiska politiken måste alla utgifter sättas under lupp men också 

inkomsterna. Vi har tidigare i lagtinget diskuterat avräkningen och behovet 

att revidera grunderna för avräkningen. Vi vet också hur vi absolut misslyck-

ats med att få till stånd en förändring trots att det skett en stor förändring i 

samhället sedan självstyrelselagen tillkom, behörigheter har tillkommit och vi 

har blivit fler ålänningar.  

Under många år har det pågått en diskussion mellan Åland och regeringen 

i Helsingfors huruvida Åland är närande eller tärande och där vi inte kommit 

överens ens om siffrorna som borde ligga till grund för beräkningarna. Nu 

sätter vi alla vårt hopp till det löfte som getts om att avräkningsgrunden ska 

höjas till 0,48 och vi räknar med att vår regering gör sitt hemarbete och dri-

ver frågan så att statsministerns löfte infrias.  

En annan faktor som kommer att påverka ekonomin på sikt är Ålands-

kommitténs arbete med den ekonomiska delen av självstyrelsen. Arbetet ska 

förhoppningsvis utmynna i ett nytt till nya tider anpassat ekonomiskt system. 

Vårt mål i det arbetet är att vi går till ett bättre, ett transparent och lättarbetat 

system som är anpassat till nuvarande verklighet men också är hållbart in i 

framtiden så att det möter nya tiders nya krav.  

Men lösningarna i Ålandskommittén, där skattebehörigheten är, ligger 

långt fram i tiden. Ny lag träder i kraft 2021 och blir ett redskap för kom-

mande generationers politiker. Samtidigt är behovet hos oss, dagens politi-

ker, att inkomsterna borde öka för att vi ska kunna skapa nya utvecklingsmöj-

ligheter och trygga välfärden fram över. Därför finns också diskussioner om 

avyttringar av fastigheter för att minska underhållskostnader och skapa mer 

utrymme i budgeten.  

Avgiftsfinansiering och andra parters delaktighet i finansiering av verk-

samheter ska också ses över och utvecklas. Om och när förändringar i avgifts-

finansiering genomförs ska landskapsregeringen inte försvåra för människor 
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som är i ekonomiskt utsatta situationer. Det måste genomgående i spararbe-

tet finnas en varsamhet där hänsyn tas till människor som särskilt behöver 

samhällets stöd. 

En stor fråga under mandatperioden är den kommunala strukturen och 

också kommunernas framtida finansiering av sin verksamhet. 

Den inverkan som kommande social- och hälsovårdsreform i Finland kan 

få för självstyrelsen och ekonomin har vid ett par tillfällen diskuterats i lag-

tinget och här finns en stor samsyn från hela politiska fältet.  

Liberalerna är övertygade om att vi tillsammans blir starkare. Därför stö-

der vi den utredning om den kommunala strukturen som nu igångsatts av re-

geringen. För att ta ställning i svåra frågor behöver vi fakta som underlag.  

Därför ser vi fram emot resultatet av utredningen. Vi hoppas också på att den 

kommunindelningsutredning som initierats av tre kommuner på norra Åland 

och som förhoppningsvis går vidare på initiativ av Finström och Sund ska ge 

en ännu mer konkret bild av vilka konsekvenser kommunsammangående kan 

få för invånarna, för kommunerna och också för landskapet i stort. 

Nu måste vi för människornas bästa och mot bakgrund av det ekonomiska 

läget bli bättre på att samverka och dra åt samma håll på Åland. Vi har allt för 

många gränser, barriärer och diken inom vårt offentliga Åland.  

Nu är det dags att överbrygga de här gränserna, den service eller det stöd 

människor behöver ska kunna ges utan att det uppstår dragkamper mellan 

olika huvudmän. För var och en ålänning är nog det viktigaste att service ges, 

inte vem som ger den, men också att vi inte måste vända oss till allt för 

många olika serviceproducenter. 

Jag har svårt att förstå det känslomässiga förhållningssättet till diskuss-

ioner om en förändring av de kommunala strukturerna. Det är en ryggmärgs-

reaktion att systematiskt motsätta sig alla försök att göra förändringar men 

också att genomföra utredningar för att få mer fakta. Varför är motståndarna 

rädda för mer kunskap? För liberalernas del vill jag understryka att i den här 

frågan som i andra vill vi ha fakta och kunskap innan vi fattar avgörande be-

slut. Vi är inte beredda att ha en åsikt om hur många kommuner som är det 

optimala innan vi har ett ordentligt berett underlag. Däremot är vi helt över-

tygade om att något måste göras. I vår problemformulering har vi kommit 

fram till att vi inte bara kan fortsätta som tidigare, vi behöver förändring 

också inom kommunstrukturen. 

Sammanfattningsvis, liberalerna står bakom regeringen och ger vårt stöd 

till den av regeringen utstakade ekonomiska politiken. Vi förväntar oss att re-

geringen är lyhörd inför de konsekvenser som kan uppstå och har beredskap 

att omprioritera åtgärder om de visar sig få svåra följder för människor som 

är särskilt utsatta. Samtidigt förväntar vi oss ett fast tag om styrpinnen, för i 

fortsatta processen finns många hinder och grynnor att styra förbi. 

Vi har insett att vi nu måste ta tag i ekonomin för att trygga framtiden och 

att nästa generation också ska få ta del av god samhällsservice. Det är inte ro-

ligt att spara pengar eftersom det kommer att påverka människor, men det är 

ofrånkomligt eftersom våra inkomster inte räcker till.  

En hållbar utveckling av Åland är en hållbar ekonomi som står som garant 

för vår välfärd, för, vård, skola och omsorg. Också framtidens ålänningar ska 

kunna vara välmående människor på ett välmående Åland. Tack. 
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Ltl Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Jag är den första som skriver under att beslut ska bygga på 

kunskap och att man ska veta vad man tar ställning till så där får vtm 

Eriksson mitt fulla stöd. Jag hade också hoppats att vtm Eriksson skulle 

ha krävt det innan den här tilläggsbudgeten lades fram så skulle de ha 

blivit riktigt bra.  

När det gäller kommunernas framtid så tror jag att den allra viktig-

aste ekonomiska faktorn är ledarskapet, att man har ett tydligt grepp om 

hela kommunen, att man har ett tydligt ledarskap, att man har ett fast 

grepp om ekonomin och att det inte finns läckor eller liknande. På det 

sättet vet man var man behöver hitta samarbeten för att få det att fun-

gera mer effektivt.  

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det är bara att konstatera att i den här tilläggsbudgeten så kan 

det inte finnas detaljerade konkreta förslag, för det är inte det som vi ska 

ta ställning till. Vi tar ställning till årets budget där tilläggsbudgeten in-

nebär en inbesparing och vi tar ställning till ramar. De ramarna kommer 

att återkomma till lagtinget och då kan vi i detalj gå in och titta på de 

olika förslagen. Jag tycker att det är så viktigt att man har konsekven-

serna klara för sig så att människor i förvaltningen och i olika myndig-

heter har möjligheter att vara med och titta på det här. Landskapsrege-

ringen kan inte sitta ovanifrån och bestämma exakt i detalj var man ska 

spara t.ex. inom gymnasiet. Det måste gymnasiet och styrelsen göra ge-

mensamt och även visa vilka konsekvenserna blir av sparbetinget. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Jag återkommer till gymnasiet senare i min motion och då handlar det 

också om att handla konsekvent vilket man inte riktigt gör. 

De här underlagen utlovades till tilläggsbudgeten och det är därför 

som vi efterlyser dem. 

När det gäller kommunerna och Åland som helhet så innehåller Åland 

ett visst antal barn, ett visst antal äldre, ett visst antal unga som behöver 

utbildning, ett visst antal funktionshindrade som behöver hjälp och ett 

visst antal människor som är i behov av socialt stöd osv. Oavsett hur 

strukturen ser ut så behöver dessa människor undervisning, barnom-

sorg osv. När man formulerar de här frågorna så tycker jag att skulle 

vara väldigt viktigt att man vet vad man vill med det politiskt, för det är 

egentligen grunden. Om man tycker att vi fortsättningsvis ska ha barn-

grupper som vi har idag, att vi fortsättningsvis ska ha service på den ni-

vån som vi har för de äldre idag så då borde man formulera det lilla som 

man har kvar och det är kommunkanslierna. Jag tror inte att man behö-

ver lägga 180 00 på att fundera på hur man ska organiserar om dem. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag är verkligen allvarligt orolig över att våra små kommuner 

ska kunna ha muskler och kraft att sköta allt det som vi fortsättningsvis 

kommer att vilja ha, allt det som ltl Lundberg räknade upp. Vi kommer 

att ha utbildning, äldreomsorg, barnomsorg och alla de bitarna. Men, för 

att vi ska kunna klara av det så måste vi komma samman och få lite 

mera muskler för att sköta det. Det är därför som jag ser att det finns ett 
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behov att gå in och titta på det. Till vissa delar kan man samverka men 

till vissa delar kan det också vara en fördel med samgåenden. Jag ser det 

som viktigt att man får ett underlag så att man på basen av kunskap 

verkligen sedan fattar det här beslutet. Jag förstår inte varför det finns 

en sådan rädsla för de här utredningarna, för det har jag upplevt på 

många håll. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Jag är lite frågor om kommunerna och utredningarna. 

Man har gjort en upphandling där man har riktat frågorna på det viset 

som beställaren i princip vill ha. Det skulle förvåna mig om den här kon-

sulten kommer till ett resultat som motsäger landskapsregeringens in-

tentioner att sammanslå kommuner istället för att man ska ha nuva-

rande kommuner kvar. Jag hoppas att det också kommer ekonomiska 

kalkyler i de här utredningarna. En sak som man inte kan räkna in i de 

här kalkylerna är medborgarnas möjligheter att vara med och påverka i 

de små kommunerna. Det är klart att det finns någon kommun som är 

för liten, men den påverkan försvinner ju. Nu säger man att man ska ha 

ekonomiskt bärkraftiga kommuner men man ska upprätthålla samma 

service. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Den demokratiska processen är en viktig del, att man också kan 

vara med och påverka. Situationen idag i våra små kommuner är sådan 

att det till och med nästan är svårt att få ihop demokratin och att ha till-

räckligt med folk som sitter med i de olika styrande organen. Det är en 

problematik, det finns ju många andra problem också med nuvarande 

struktur.  

Jag har för mig att den här upphandlingen också tog fasta på en mo-

dell där alla kommuner är kvar. Då kan man göra jämförelser med lite 

olika strukturer, så är tanken i alla fall. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Det står också att ”alternativ ska jämföras med nuva-

rande kommunstruktur om den kvarstår”. Visserligen kan man komma 

till en ekonomisk fördel i och med att man drar in någon kommundirek-

törstjänst. När det gäller likvärdig service som har åberopats så många 

gånger så vet man egentligen inte vad det är. I vissa sammanhang vet vi 

inte ens vad likvärdig service betyder. En likvärdig service i en större 

kommun där pengarna tryter så betyder det att man drar in servicen ute 

i randbygden och centraliserar servicen. I mitt huvud fungerar det åt-

minstone på det viset. Jag tror inte att det kommer att bli annorlunda. 

Jag tror inte på texten som man skriver här, att man ska ha samma ser-

vice fortfarande. Dagvård och skolor kommer att dras in i de yttre reg-

ionerna. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Hela det offentliga Ålands problem är att pengarna tryter. Vi 

har mindre pengar för att sköta det offentligas ansvar. Det betyder att 
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det blir kännbart på många olika sätt framöver om man inte får mera 

inkomster än vad vi har idag. Vi måste få inkomster och utgifter att gå 

ihop. 

Viktigt att understryka är att våra små kommuner fungerar idag för 

att vi har haft medel, landskapsandelar, att fördela. Nu när budgeten, 

omfånget, minskar så finns det också mindre pengar att fördela ut. Då 

blir det ett behov av att man sammanför för att kunna få muskler att så 

bra som möjligt sköta servicen till människorna. Jag tycker också att 

servicen ska vara decentraliserad. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Bert Häggblom 

Tack, fru talman! Första tilläggsbudget är positiv ur den synpunkten att den 

kommer med sparbeting. Vi har efterlyst tuffare sparbeting från landskapsre-

geringen än vad de egentligen kommer med. Vi efterlyser att man under året 

tittar över förvaltningarna mera. 

Det är bra att man har en rambudget. Det är inte vi politikerna som ska 

sätta detaljerna. Tjänstemännen som är anställda för det ska se till att man 

uppfyller det som landskapsregeringen och lagtinget sätter som ramar. Den 

som tycker att landskapsregeringen ska gå in på detaljnivå på det sättet så 

anser jag att har fel. Den kunskapen ska finnas inom förvaltningen. Säger 

landskapsregeringen att man ska spara 5 procent så är det tjänstemännen 

som ska komma med förslagen. Det är deras uppgift. Det tycker jag att man 

kan gå ut med i förvaltningen för det finns luft i förvaltningen. Ingen blir utan 

vård eller någonting sådant bara för att man timmar instanserna. I företag 

och i samhällen går det alltid att göra på ett bättre och billigare sätt, men för 

den skull behöver inte servicen vara sämre, den kan till och med vara bättre. 

Till den som säger att sjukvården inte har åldersgränser idag så även den 

gamla regeringen har tidigare haft regler för detta. Vissa har faktiskt inte fått 

den vård som de skulle ha varit berättigade till. Alla har inte fått hjärtoperat-

ioner. Så har det varit och tyvärr kommer det säkert att vara så. Samhället har 

inte råd att ge alla den servicen, det är min bedömning. Som politiker får vi 

bära och ha med oss detta. 

Jag tyckte att finansministern var lyhörd här när det gäller de förslag som 

kom från talarstolen. På sidan 16 finns det förslaget som vi ifrån obunden 

samling kom med; att man överväger ändring av lagstiftningen avseende bo-

stadslånen. Där finns det pengar att hämta. Pengar som landskapet idag 

egentligen ligger ute med, upp till 57 miljoner. Här tror jag att man kan få en 

återbetalning på 15-20 miljoner av privata, eftersom räntenivån i landet och i 

hela Europa är så låg. Folk betalar bort bara de blir med restriktionerna som 

finns så att man kan sälja av fastigheterna utan att återbetala en viss del. Det 

här systemet har vi haft tidigare i landskapet. På det här viset skulle man 

kunna undvika upplåning under den här mandatperioden. Från obunden 

samling har vi sagt att vi inte ska ha upplåning under den här mandatperi-

oden. Vi fick inte majoritet för det tidigare. Jag hoppas att man kan gå in för 

det om vi ska ha en hållbar ekonomi. 

Nuvarande landskapsregering kommer ofta med kritik. Man ska förändra, 

gamla strukturer ska slås sönder och det är egentligen en käftsmäll mot våra 
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tidigare politiker och invånare som har byggt upp det här samhället. Jag 

tycker att strukturerna inte har varit felaktiga. Vi har inte någon hög arbets-

löshet, vi har inte haft någon hög upplåning. Tvärtom, kommunerna har gjort 

att vi har så många företagare. Vi har haft många politiker som har varit ute i 

kommunerna, de har lärt sig ekonomi och de har lärt sig om förvaltning. Jag 

vill påstå att det är orsaken till att vi har ett företagsmässigt bra Åland. Man 

har lärt sig mycket om ekonomi. Nu vill man slå sönder det. Okej, det är 

kanske den melodi man vill ha idag. Titta på omgivningarna runt om oss och 

vilken fördel det har varit, se vilken liten arbetslöshet vi har och vilken bra 

ekonomi som vi har i vårt åländska samhälle. Glöm inte bort det! Här har vi 

inte den krisen som man i Finland. Vi har inte samma arbetslöshet, sociala 

problem och andra problem som finns på andra ställen. 

I det här budgetförslaget höjer man nu skatteprocenten med en procen-

tenhet ute i kommunerna eftersom man stramar åt att ge pengar åt kommu-

nerna. Mellan 5 och 6 miljoner betyder en procentenhet på skatten och det är 

det som man nu för över istället för att kanske spara inom förvaltningen. Jag 

tycker att det är fel att man transporterar det till kommunerna utan att vara 

tuffa själva. Här i sparförslaget finns runt 2 miljoner. Gör en rundtur till och 

titta på de här beloppen! 

Precis som finansminister Perämaa sade här så säger man 5 miljoner om 

Pommern. Man ska bygga en torrdocka som Pommern ändå ska ligga i vatten 

i, det övergår mitt förstånd men jag är ingen tekniker. När det gäller Passat, 

Viking och Af Chapman i Stockholm så ligger de alla i vatten. Man kanske 

borde göra en runda till och se hur man kan bevara Pommern utan att lägga 

ut så mycket pengar för den måste ändå på varv. Finns det möjligheter att be-

vara det varv som vi har haft här på Åland? Det varvet skulle också kunna 

gynna landskapets färjor så länge landskapet äger dem. Jag hoppas att fi-

nansutskottet tittar på detta. Man ska vara kritisk mot det fast Mariehamn 

stad har gått in för det. Vi som representerar att Mariehamns stad ska också 

kunna titta oss själva i spegeln. Är det här det optimala som vi gör eller finns 

det andra bättre alternativ? Det finns kritik mot detta och då tycker jag att fi-

nansutskottet ska titta på det. Vi måste börja öppna för andra lösningar som 

kostar mindre pengar. Det här betyder också en procentenhet på kommunal-

skatten. 

Sedan vill landskapsregeringen att man på infrastrukturavdelningen ska 

införa driftsprivatiseringar. Man har inte tänkt ända till punkt där för i nästa 

mening säger man att man ska bygga en tvätthall. Det finns privata tvätthal-

lar för lastbilar i landskapet redan. Varför ska man då bygga en till? Det är 

helt onödigt. Gynna det privata näringslivet istället. Jag tycker att finansut-

skottet också ska titta på den delen. Stryk det där nu. Regeringen bör se på 

det här på nytt. Det går inte ihop det man säger här riktigt.  

Jag vill ta upp något som jag inte begriper när man budgeterar pengar, 

rätta mig om jag har fel. Före man lägger tilläggsbudgeten säger landskapsre-

geringen att de ska göra en upphandling angående kommunstrukturen, vilket 

man har gjort. Nu i budgetförslaget står det att man vill ha lagtingets god-

kännande att man ska göra det. Då har man väl gått fel väg när det gäller 

kostnader osv? Men rätta mig om jag har fel om beslutet fanns tidigare, men 

jag tycker att man fattar besluten före lagtinget har sagt sitt om att pengar ska 

finnas till det ändamålet. Man kör egentligen över lagtinget. Men som sagt 

kanske det fanns något i tidigare budget som jag inte har sett. 
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När det gäller jord- och skogsbruket så är man positiv till ekologiska livs-

medel, men man kommer inte med några förslag. Den gamla regeringen 

gjorde så att ekologisk odling försämrades. Hur tänker man ompröva det och 

göra de ändringar som finns att göra? Man skriver här men man kommer inte 

med förslag. Jag tycker att man bör titta lite på detta igen och det kan man 

göra i finansutskottet också. Finns det någon avsikt med detta eller är det 

bara sådant som man skriver här? 

Jag ser det som positivt att landskapsregeringen är inne för att spara inom 

ÅMHM. Man bör också titta på laboratoriet. Behöver vi ha ett samhällsfinan-

sierat laboratorium eller kan man köpa de tjänsterna och spara pengar? Tack, 

fru talman. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Jag tycker att det är mycket oansvarigt att föreslå in-

besparingar på 5-6 miljoner under det här året utan att överhuvudtaget 

tala om några som helst riktlinjer för var det kan sparas. Det är ändå 

bara sju månader kvar på året, man har upptecknat det mesta i avtal och 

det finns en viss anställningstrygghet osv. Det måste också vara realist-

iskt att genomföra. Jag förstår att ledamoten inte kommer att ge svar på 

det. Då ställer jag en annan fråga angående det som ledamoten förde 

fram att minska på kommunandelarna. När det gäller de 4 miljonerna 

som finns specificerade på sidan 9 i budgetförslaget så finns det inget 

förslag från ltl Häggblom om att dessa ska strykas. Är det bara läpparnas 

bekännelser i talarstolen? Kommer det att komma förslag så små-

ningom? Det finns inget förslag nu vad jag kan se. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, fru talman! För det första så är det frågan om en rambudget. Om 

man säger till förvaltningen att de ska spara 5 procent så kan man gå ut 

med det, göra det och se hur långt man kommer. Jag tror att Petri Carls-

son som representerar regeringsblocket alltid i december borde titta hur 

mycket upphandlingar det görs sista månaden bara för att man ska göra 

så att pengarna försvinner och att man har använt hela budgeten. Det 

finns en hel del pengar där som kanske inte är nödvändiga alla gånger. 

Man kanske inte behöver köpa det dyraste materialet osv. och det behö-

ver inte gå ut över personalen. Oansvarigt eller inte, jag kastar tillbaka 

den bumerangen till ltl Petri Carlsson. 

Beträffande kommunerna så ska det här behandlats i finansutskottet. 

Jag efterlyser att finansutskottet tittar en gång till på detta. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Förslaget från ltl Häggblom är att kommunerna inte 

alls ska vara med och spara. Ledamoten påstod också i anförandet att 

det betyder att man höjer skatten. Menar ltl Häggblom, kommunalpoli-

tiker Häggblom också, att det inte går att göra någonting annat än att 

höja skatten när det gäller den egna kommunala ekonomin? Jag tror 

nämligen inte att man måste höja skatten i varenda en kommun bara för 

att man minskar landskapsandelarna. Det finns andra åtgärder att vidta. 

Vi har en relativt hög servicenivå också och det går att förändra saker. 
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Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, fru talman! Jag tog upp jämförelsen, att man ställer högre krav på 

kommunerna än vad man kanske ställer på regeringen själv. Jag har 

också sagt att det finns att spara i kommunerna. Jag skulle också vilja få 

lite understöd av andra att man kan spara. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, fru talman! Det är alltid lika intressant att höra ltl Häggblom.  

Jag har en fråga; varför ska vi inte låna till investeringar? Vi vet att vi 

har ett relativt stort behov av reinvesteringar i infrastrukturen. Ltl 

Häggblom säger själv att vi har så god ekonomi på Åland. Man kan låna 

till nästan minusränta av bankerna eftersom de slänger pengar på folk. 

Varför ska vi inte ta lån i landskapet och få fart på byggandet? När PAF-

huset, Vårdöbron och Övernäs högstadium är färdigbyggda så behöver 

fortfarande branschen och arbetarna sysselsättning. Genom att ta lån till 

investeringar, inte till driften, skulle vi kunna ge dem arbete och för-

bättra allas vår infrastruktur.  

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, fru talman! Jag hörde andra tongångar just här från regerings-

blocket, att man inte ska låna och att man ska försöka dra in på investe-

ringar för landskapet ska inte stå för dem. Man ska titta på det. Man kan 

också titta på vilka investeringar som görs. Ltl Holmberg tog upp 

Vårdöbron. Varför ska man bygga bron i betong när man får bron i stål 

2-3 miljoner billigare? Varför tittar man inte på det? Varför har ni gått 

ut med så dyra upphandlingar? Ta billigare alternativ! Titta på det som 

är billigast istället! 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, fru talman! Det kan man säkert göra, vi har ju flera broar som be-

höver ses över. 

Sedan tänker jag ställa en fråga om ÅMHM. Människor säger hela ti-

den att vi ska se över avgifterna. För den skull är det ingenting som sä-

ger att avgifterna kommer att bli lägre. Det finns EU-direktiv som säger 

att man ska ta betalt för vad det verkligen kostar. Det här kan gå full-

ständigt åt andra hållet. När vi har varit till ÅMHMs laboratorium har vi 

fått veta att det är faktiskt väldigt viktigt, framförallt för primärnäring-

arna på Åland, att de har tillgång till ett laboratorium nära som är be-

redd på att sköta just de proverna här. De företag och provlaboratorium 

som finns i Stockholm och Åbo har inte alltid möjlighet att ta de prover 

som vi behöver. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, fru talman! Man behöver titta på vad som hindrar ett privat alter-

nativ på Åland när det gäller ett laboratorium. Man kan gå ut och testa 

att man köper tjänster, då vet vi. Eftersom man ska driftprivatisera inom 

infrastrukturen, varför kan man inte också göra det inom det här områ-

det? Varför kan man inte titta på det? Man ska vara öppen för detta och 

titta var man kan få de bästa tjänsterna. Det här som kom från Holm-
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bergs sida tycker jag att är allvarligt. Står regeringen bakom att man 

tänker höja avgifterna inom ÅMHM och försvåra ännu mera för företa-

gare och i synnerhet för de små företagarna? Det här är något ytterst all-

varligt som jag inte har hört tidigare från regeringsblocket. Finansut-

skottet bör titta på detta. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag håller med ltl Häggblom att Åland är ett helt fantastiskt 

samhälle. Vi har lyckats med regionalpolitik, vi har bra näringsverksam-

het och allt det här är jättepositivt och bra. Det viktiga är att vi fortsätter 

att vara det. Vi måste också bygga för framtiden. När ltl Häggblom und-

rade varför man ska slå sönder gamla strukturer så är det inte så som jag 

ser på det. Vi ska positionera oss så att vi också kan möta nya tiders nya 

krav. Samhället har förändrats under arbetets gång och då behövs det 

också lite nytänkande. Det handlar inte om att slå sönder utan det hand-

lar om att utveckla i en positiv riktning så att vi kan fortsätta att vara det 

här fina samhället. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, fru talman! Vtm Eriksson har en positiv attityd, men det har rege-

ringen inte alla gånger eftersom de säger att gamla strukturer ska göras 

om. Regeringen har en negativ attityd. Har man den attityden som vtm 

Eriksson har så är det okej. Man ska bygga vidare på den erfarenhet och 

kunskapen som finns i det åländska samhället. Jag är inte emot det. Vi 

måste ha nytänkande om vi ska gå vidare. Men man ska inte säga att allt 

gammalt har varit dåligt för det har det inte varit om vi ser på vår sam-

hällsutveckling. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Definitivt inte, det finns jättemycket positivt. Men vi vet vad 

som håller på att hända med vår demografiska utveckling, människor 

söker sig bort från glesbygden och det finns många bitar som man också 

måste ha med i det arbetet. Den vikande ekonomin måste vi också ta 

hänsyn till. Därför måste man hela tiden hitta vägar för att fortsätta ut-

vecklingen. Det betyder att man också måste titta på strukturer, hur 

man har byggt dem och att man kanske kan bygga dem till och med 

ännu bättre. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, fru talman! Jag håller inte med om att vi har en vikande ekonomi. 

Vi har inte en vikande ekonomi. Vi har ju fått mera pengar hela tiden. 

Skattepengarna ökar ju varje år. Det är politikerna som bränner pengar 

på fel ställen, det är detta som det är frågan om och det är detta som vi 

måste titta på. Regeringen ska titta på detta, tycker jag. Man har börjat 

det arbetet om jag förstått rätt. Varför kastar vi pengar på fel ställen? Vi 

kan göra saker och ting billigare och effektivare, precis som alla i nä-

ringslivet får göra annars överlever de inte. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Tack, talman! Jag vill fortsätta att diskutera den liberala progressiva po-

litiken. Ltl Häggblom pratade om att en förändrad politik är som en 

käftsmäll mot de äldre politikerna som har arbetat hårt tidigare. Det 

kanske är så för en falang men det finns också äldre politiker som har 

stått på barrikaderna för kvinnlig rösträtt, för allmän skola för du-

reform och hela den tidigare miljörörelsen och som har fått dra ett tungt 

lass. Jag är helt övertygad om att dessa politiker skulle bli ledsna om vi 

nu skulle stanna av och gå till en konservativ politik. De är nog minsann 

glada för att vi fortsätter att föra progressiv politik på Åland. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, fru talman! Jag tror att ltl Johansson missade det jag sade. Man 

ska bygga på det gamla för att bygga något bättre. Man ska inte säga att 

de här strukturerna som vi har haft har varit dåliga på något sätt. Vår 

samhällsutveckling har varit till fördel för alla. Jag tycker att man ska gå 

vidare från den samhällsutvecklingen. Varför ska nu lagtinget lagstifta 

om KST? Kasta bort det lagförslaget och upphäv det eftersom man nu 

tänker göra en lagstiftning om kommunindelning vilket man säger i re-

geringsprogrammet. Det går bakvänt. Om vi gör en kommunindelning 

med en eller flera kommuner så varför ska man då genomföra KST nu? 

För mig är det orimligt, bortkastade pengar och onödig byråkrati. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Tack, talman! Vissa strukturer har varit bra tidigare men de kanske inte 

är bra och funktionsdugliga längre. Att påstå att det är en käftsmäll ge-

nom att man konstaterar det idag tycker jag att är ett märkligt förhåll-

ningssätt till de utmaningar som vi har i framtiden med andra förutsätt-

ningar. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, fru talman! Det är så som jag uppfattade skrivningarna, de har va-

rit ganska arroganta i vissa fall. Det kom ju annat fram från vtm Eriks-

son och jag tror att Johansson också omfattar det sist och slutligen. Den 

utveckling vi har haft, och så som landskapet har det idag, har inte varit 

så dålig ändå. Det är inte någon kris direkt i landskapet om vi jämför 

med regioner runtom oss. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Tage Silander, replik 

Tack, fru talman! Det är intressant att lyssna på ltl Bert Häggblom. När 

man lyssnar så kan man förledas att tro att det är någonting rysligt ne-

gativt som framkommer. Men om man bara hör på innehållet så finns 

det och annat korn av verklig lycka och framgång i det och det ska vi för-

söka ta vara på. Det finns lite ett av varje som jag absolut kan tänka mig 

att rulla vidare. 
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Anledningen till att jag begärde ordet var egentligen det som även ltl 

Igge Holmberg tog upp; lånen. För det första är det bra att landskapet 

undviker att låna ut pengar. Vi ger räntestöd på befintliga lån och det är 

bra. Det finns gamla lån och det är bra att man möjligen lyckas få dem 

bortbetalda, det stärker landskapets likviditet. Men det kan finnas situ-

ationer där vi har en tight situation likviditetsmässigt och vill förverkliga 

någonting som kostar. Kan det inte vara bra med ett lån då? 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, fru talman! Jag har inte sett förslag om någonting sådant. Det får 

man ta när ett sådant förslag kommer. Jag tycker inte att landskapsrege-

ringen ska ha en generell lånefullmakt.  

Beträffande räntestödslån så tycker jag att finansutskottet också kan 

titta på om det är nödvändigt, som regeringen föreslår, att vi ska ha rän-

testödslån. Är det inte bättre att ha borgen så behöver man inte ha rän-

testödslån eftersom räntorna ändå är så pass låga just nu runt om oss. 

Ltl Tage Silander, replik 

Tack, fru talman! Ja, det är absolut en möjlighet att överväga som också 

är väldigt viktig för näringslivet och alla andra som behöver lån. Det 

största problemet är ofta för det första att få tag på tillräckliga säkerhet-

er.  

För det andra vill jag bara kommentera ltl Häggbloms kommentar om 

Pommern. Jag skulle också se att Pommern ser ut precis som den ser ut 

idag och ligger där den ligger idag. Nu har en mängd experter föreslagit 

någonting annat. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, fru talman! Beträffande Pommern så tror jag att finansutskottet 

kan titta på det. Det finns alltid många experter. Men vad är det bästa 

för oss? Varför ligger inte Passat, Viking och Af Chapman i en docka 

med vatten i? Det heter torrdocka men det ska vara vatten i den ändå 

och då fortsätter korrosionen. Är detta det optimala?  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, fru talman! Tack ltl Häggblom. Det är roligt att ltl Häggblom är 

positiv till landskapsregeringens tilläggsbudget. Det var bara en olycklig 

formulering i en mening som kanske skiljer åsikterna åt. Det är faktiskt 

så som min kollega, ltl Eriksson sade; det handlar inte om att slå sönder 

strukturer, det handlar om att utveckla strukturer till någonting nytt. 

Just detta har vårt näringsliv varit väldigt duktiga på, att anpassa sig till 

tiden och till sin omgivning och på det sättet också utvecklats till vad nä-

ringslivet är idag. 

Det är lite oroande när man läser ÅSUBs rapport i april att 3 av 16 

åländska kommuner kommer att budgetera ett positivt resultat. Det vi-

sar också att någonting måste ske när det gäller att rationalisera och ef-

fektivisera. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Jag vet inte riktigt om jag hörde ltl Häggblom rätt? Jag upp-

levde att han uttryckte sig att man redan tidigare inom sjukvården skulle 

ha förvägrat patienter vård. I och med detta tyckte han att man eventu-

ellt kunde fortsätta att göra besparingar, för det är ingen nyhet att man 

försämrar vården. Stämmer det som jag uppfattade att ltl Häggblom 

sade?  

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, fru talman! Prioriteringar har redan gjorts i vården. Jag träffade 

en äldre herre som sade åt mig, när jag frågade hur det var; ”jag har 

hjärtfel men de byter inte hjärtat, jag är för gammal.” Det tog faktiskt 

inte så många månader så fanns han inte längre. Han sade att de priori-

teringarna gjordes i vården. Så är det! Det var under gamla tider. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Det är klart att det är svårt att debattera enskilda fall för-

stås. Jag vill nog å det bestämdaste dementera att man skulle ha förväg-

rat patienter vård. Den som är sjuk ges den vård som vetenskapen orkar 

och kan med. Det är helt klart. Är det så att vetenskapen inte kan bota 

patienter så ser man till att lindra så mycket som möjligt. Jag har själv 

suttit fem år i ÅHS styrelse och att det skulle ha tagits några beslut om 

att prioritera bort vård i dylika fall vill jag nog å det bestämdaste demen-

tera. Men det är klart att om man stryper åt och drar in mera och mera 

och minskar resurserna till ÅHS så måste det en dag tas ett politiskt be-

slut på var man ska dra in. Läkarna kommer inte att göra det själva utan 

det är politikerna som måste besluta om inom vilka områden som vård 

ska dras in. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, fru talman! Prioriteringar ska göras av dem som kan vården, alltså 

läkarna, det ska inte politikerna göra. Politikerna ska ställa upp ramar 

som sjukvården ska anpassa sig efter. Det är detta som vi politiker ska 

göra, vi ska inte blanda oss i vården. Det finns att spara i vården utan att 

det drabbar patienten, såsom ltl Runar Karlsson framförde. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Ltl Häggblom oroade sig över de minskade landskaps-

andelarna. När jag tittade på kommunernas resultaträkning för 2014 så 

konstaterade jag att det fanns två kommuner med underskott, de övriga 

hade gått med vinst och vissa av dem riktigt bra med vinst. 

 Inom landskapet tvingas vi att göra ganska jobbiga strukturella för-

ändringar som man kanske inte vill, medan man ser att vissa kommuner 

går som tåget. Ser inte ltl Häggblom att man ändå kan göra vissa juste-

ringar? Kanske vi kan minska landskapsandelarna och se istället till att 
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vi till exempel har en bra en gymnasieskola och att vi fortsätter att hålla 

den kvalitativa skola som vi har idag. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, fru talman! Här ser man hur kommunerna har anpassat sig efter 

det nya systemet när man införde det för ett antal år sedan. Under fi-

nansminister Lasse Wiklöfs tid fick vi obundna in att man skulle sätta 

ihop investeringarna, kommunerna ska avgöra när de ska investera eller 

inte, de ska inte få landskapsandelar för att bygga. Tidigare sade land-

skapet; ”orkar kommunerna så orkar vi”, vilket medförde fruktansvärda 

kostnader. Men nu har kommunerna anpassat sig efter det här. Därför 

har de fått en buffert så att de kan göra det här och hålla skatteprocen-

ten på den nivå som den är.  

Konsekvenserna av det budgetförslag som vi har nu medför en pro-

centenhet på skatterna som man för över till invånarna och det ska vi 

vara medvetna om här i lagtinget om vi tar den här budgeten. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Ja, det stämmer angående ändringen av landskapsan-

delsreformen 2008. 

Det blir inte riktigt rätt att säga det att blir en procent. För vissa 

kommuner blir det en procent, kanske en och en halv. För vissa kom-

muner kommer det att vara oförändrat. Det beror precis på hur vi sätter 

riktlinjerna och hur vi vill ha det. Trots allt måste vi börja titta vilka möj-

ligheter vi har till egna inkomster. Ja, det är skatten, kommunalskatten. 

Vi kanske behöver ha en sådan fördelningspolitik att kommunerna tar 

ett större ansvar. Med landskapsandelar bevarar vi och jobbar ganska 

mycket för att behålla den kommunstruktur vi har idag. Sedan måste vi 

börja titta på det här, framförallt måste vi se vad vi kan göra för att fort-

sättningsvis behålla landskapets utgifter på en normal nivå. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Jag menar att kommunerna har tagit ett bra ansvar. Alla kommuner har 

fört en tuff ekonomisk politik. De granskar alla budgetmoment. Jag an-

ser att det inte har varit samma ansvar från tidigare regeringar. Jag är 

glad om den nu tillträdda regeringen kommer att göra det. Jag tycker att 

man har använt mycket pengar i landskapet. När man nu ser att kom-

munerna har varit duktiga så ska man ta av dem, men man ska ställa 

lika höga krav på sig själva. Det är 220 miljoner i budgeten. Nog är det 

väl underligt om man inte inom landskapet kan spara lika mycket som 

kommunerna sedan ska skyffla in, vilket det förslaget som regeringen 

lägger innebär. Jag räknade om vad det betyder totalt sett på Åland för 

kommunerna. Det betyder cirka en procentenhet på skatten eftersom 

det motsvarar 5,6 miljoner om man tittar på helheten. Jag håller med 

om att det är skillnad mellan kommunerna, men jag måste se på totalen 

eftersom regeringen bara ska ha en kommun. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Minister Mika Nordberg, replik 

Tack, fru talman! Jag tänker klarlägga i en replikväxling lite tankar an-

gående finansmotionen nr 52 där man talar om investeringen som land-

skapsregeringen avser göra angående tvätthall. Man anser att det är en 

onödig investering i och med att det finns privata tvätthallar. Det är helt 

riktigt att det finns en tvätthall i privat regi, en form av biltvätt för last-

bilar. Med den tvätthallen som landskapsregeringen avser att uppföra i 

samband med att man flyttar Godby vägstation till Möckelö är ju inte en 

sådan form av tvätthall. Det gäller att ta hand om själva handtvätten av 

fordon och maskiner på ett mera hållbart sätt för miljön. Idag samlar 

man inte upp tvättvattnet enligt alla konstens regler, utan det kanske går 

ut i det normala avloppsnätet. Kan man förbättra på det området så är 

det detta som det handlar om.  

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, fru talman! Jag hoppas att finansutskottet tittar på det här. Ska vi 

bygga ut infrastrukturavdelningen med sådana här hallar eller kan vi 

göra det på ett annat sätt som är effektivare? Det har väl diskuterats ti-

digare och då bör landskapsregeringen vara konsekvent. 

Minister Mika Nordberg, replik 

Tack, fru talman! Om det skulle handla om en tvätthall i den bemärkel-

sen att det skulle gälla stora biltvättar, men det handlar inte om det, 

utan det handlar om vägfordon som tar hand om våra vägar dygnen 

runt. De kanske kommer in mitt i natten och behöver skölja av grejerna 

för att användas följande morgon och då behöver vi ha ett utrymme som 

tar hand om tvättvattnet på ett ansvarsfullt sätt, det anser åtminstone 

undertecknad.  

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, fru talman! Man kanske kan titta på om det finns privata alterna-

tiv, för även privata kan ha öppet nattetid om det finns någon lönsamhet 

i det. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Gun-Mari Lindholm 

Talman! Regeringen vill skapa framtidstro och regeringspartierna vill stöda 

den intentionen att vi alla ska få en framtidstro. Jag har också varit opposit-

ionspolitiker och jag tror faktiskt också att oppositionen vill skapa framtids-

tro, men man har lite olika sätt att se det på. Vi har en tilltro till regeringen 

och vi har en annan insikt än vad man har som oppositionspolitiker. Det hör 

till att man ska skriva motioner även om man inte har den insikten som ett 

regeringsparti har. Därför kan vissa motioner framställas lite underligt. 

Det är ett tufft jobb att vara i regeringen när man måste skapa framtidstro 

genom att göra inbesparingar och få ned den totala ekonomin och den stora 

kostym som har byggts upp under många år.  

Klart att det är mycket roligare att sitta i en regering där man har visioner 

och där man kan föra in hjärtefrågor som skulle vara roliga att få igenom. 

Men nu är inte situationen sådan. För att skapa framtidstro så måste man få 

ner ekonomin. Man måste få en god ekonomi för att skapa en bra framtid. 
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Man måste ha insikt om det ekonomiska läget och förståelse att förändringar 

måste till. 

Vi har sett på omställningsbudgeten, naturligtvis i samarbete med våra 

ministrar och de andra ministrarna, utgående ifrån våra hjärtefrågor och det 

som vi gick till val på så att vi också inför våra väljare kan förklara och berätta 

om hur landet ligger till.  

Ett viktigt och övergripande perspektiv är näringslivet. Egentligen borde 

budgeten också innehålla en näringslivskonsekvensbedömning, eftersom en 

god ekonomi bygger en bra framtid. I den här omställningsbudgeten finns 

mycket ur ett näringslivsperspektiv att fortsätta bygga ett bra Åland på. 

En annan viktig fråga för oss är naturligtvis socialpolitiken och framförallt 

familjepolitiken. En viktig fråga är de olika sociala stödformerna som också 

har varit under lupp men som inte finns beskrivet i den här budgeten, ef-

tersom man inte har gjort en konsekvensanalys och en genomgående utred-

ning om hur det kan slå för de olika grupperna. Det arbetet kommer man att 

fortsätta och vi kommer noga att följa med det arbetet.  

De som är allra mest i behov av att få olika typer av sociala stödformer ska 

också fortsätta att få det och förhoppningsvis även kunna få till och med lite 

högre än dagens nivå. Man måste noga gå igenom, analysera och ta reda på 

konsekvenserna och vad de olika förändringarna kommer att innebära. 

Kanske, vi vet inte, men kanske det också visar sig att den summan som man 

idag pratar om kan bli en annan beroende på de olika analyserna som kom-

mer att göras inom landskapsregeringen. Vi har också tittat och följt med det 

här arbetet ur ett självstyrelsepolitiskt perspektiv samt naturligtvis det 

svenska språket. Vi kan konstatera att de myndigheter som finns samordnade 

idag har egentligen väldigt få ärenden. De ärenden som finns kräver sin spe-

cialkompetens. Man kan fundera på om det är bäst strukturerat och organise-

rat på det sätt som det är idag. Man kanske kan tänka sig att man i framtiden 

till och med kan ha någon form av köptjänster istället för att ha det samord-

nat på det sätt som det är idag. Från vårt håll ser vi att det kan vara svårt att 

få de här tjänsterna från Finland eftersom vi vet att Finland blir idag alltmer 

finsktalande. Ur ett självstyrelsepolitiskt perspektiv är det viktigt att man sät-

ter den frågan under lupp så att det inte blir som t.ex. lantmäteriverksamhet-

en idag där vi vet att det är väldigt svårt att få service på svenska.  

En viktig och framåtsyftande utredning är kommunstrukturutredningen. 

Den ska visa på långsiktiga lösningar som ska göra att Åland kan samarbeta 

och organiseras effektivare och smartare än vad som görs idag. En förutsätt-

ning att det ska kunna verkställas är att man har en bra infrastruktur. Jag 

tänker då särskilt på ytterskärgården och att man har en sammanbunden 

skärgård för att kunna samarbeta. Vi är alla besjälade av att det ska finnas 

servicepunkter även i de mer perifera områdena så att inte alltid ska ”slurpas” 

in till någon region och att det därifrån sedan ska skötas.  

Den här helheten är ett arbete som vi från moderat samling stöder. Vi har 

naturligtvis insikt och kan påverka även resultaten i de olika delområdena. Vi 

har en tilltro till regeringen. Vi har en tilltro till ÅHS styrelse, att de också ska 

sköta om området som de är satta att göra. Jag tycker att den intervjun i 

Ålands radio med ordförande Annette Holmberg-Jansson gav hopp. Inter-

vjun var väldigt bra, ärlig och framåtsyftande. Från vår sida har vi också en 

tilltro till att det området kommer att komma ut från det här besparingsbadet 



  

424 

med fötterna nedborrade i den goda sjukvården som man har och kommer att 

ha fortsättningsvis. Tack. 

Ltl Axel Jonsson 

Tack, fru talman! För att spara lite tid så insåg jag att jag kan ta en fråga i mitt 

anförande istället vilket jag kommer att göra. 

Det är en ganska intressant tid som vi befinner oss i. Det är ett intressant 

dokument som regeringen har lagt fram. Var och en med lite ansvarskänsla 

för ekonomi kan börja med att läsa sidan 5 om hur mycket pengar vi har på 

banken. Man har försökt göra en sådan bedömning. I februari 2016, för två 

månader sedan, hade vi cirka 44,9 miljoner euro. I slutet av året beräknas vi 

ha ungefär 35 miljoner kvar. Om man skulle förverkliga hela budgeten skulle 

de här miljonerna i princip vara förbrukade, detta om man uppfyllde den 

budget som vi i lagtinget faktiskt har antagit så här långt och förutsatt att vi 

antar det här förslaget oförändrat. Det betyder att om vi gör allt som vi politi-

ker planerar att göra så har vi i princip ungefär knappt 2 miljoner kvar på 

banken när det här året är slut. 

Nu bedömer man att allt det här ändå inte kommer att förverkligas. Jag vet 

inte hur man ska tolka det? Om man ska tolka det på det viset att vi politiker 

försöker bränna mera pengar än vad vi klarar av. Man kan läsa de här skriv-

ningarna på det viset. Man borde försöka komma till bukt med det här. Vi ska 

ha budgetar som faktiskt tar sikte på att göra det som vi vill att vi ska göra, 

varken mer eller mindre. Det här var en allmän kommentar till regeringen att 

jobba med framöver. Vi ska ha budgetar som det åländska folket och väljarna 

vet att det här också är sådant som vi kommer att förverkliga framöver. Det 

borde gå att rätta till även om det säkert också finns utmaningar med det.  

Om vi tittar på de allmänna sparmål som vi lägger upp så trots att vi bud-

geterar för 33 miljoner back så går det åt bara 10 miljoner. De likvida medlen 

minskar med 10 miljoner euro och man tar sikte på att åtgärda detta med 

hjälp av några olika förslag.  

Det är bra att sätta fokus på att spara pengar inom den egna förvaltningen. 

Man planerar också att skjuta över en del av inbesparingsansvaret till kom-

muner och till medborgarna. Alla ska vara med och spara nämndes det från 

regeringspartierna och det är ju en fin devis. Men från Ålands Framtid vill jag 

betona att det huvudsakliga ansvaret ska läggas på regeringen själv och de 

verksamheter som lyder under regeringen. Att minska kostnaderna på det 

området ska prioriteras. 

Vi fick utstå mycket kritik under den förra mandatperioden för att vi ville 

ha en allmän inbesparing på ungefär 5 procent vilket vi specificerade på olika 

sätt. På den tiden menade man från regeringspartierna att vi inte kom med 

tillräckligt konkreta förslag på hur detta skulle göras och hur man skulle 

kunna spara de här pengarna.  

Nu har vi i princip ett förslag där man drar upp de stora ramarna. Rege-

ringen säger att de har en målsättning att spara de här 7 miljonerna inled-

ningsvis, men de vill inte precisera i konkreta åtgärder om hur man ska gå 

tillväga. Vi tycker att det är bra att man har ett sådant tankesätt. Man har för-

stått att om vi ska lyckas att spara så måste vi börja i den ändan och se hur 

mycket vi behöver spara, göra en god uppskattning och sedan faktiskt, som ltl 

Gun-Mari Lindholm var inne på, ha den tilltron till förvaltningen och tjäns-

temännen att de kan presentera kloka förslag på hur detta ska kunna förverk-
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ligas och som vi sedan slutligt kan godkänna i landskapsregeringen och i lag-

tinget. Jag tror att det är helt rätt väg att gå. Det betyder förstås inte att vi kan 

skjuta över ansvaret för de här åtgärderna på våra tjänstemän och på förvalt-

ningen. Det ansvaret måste vi vara beredda att ta själva. Jag hoppas att vi alla 

har den ambitionen här inne. När det väl kommer förslag till inbesparingar så 

ska vi också vara beredda att se till att vi prioriterar tillräckligt med åtgärder 

för att nå de mål som vi nu har satt upp. 

Som en allmän kommentar tycker jag också att det är bra att man inte byg-

ger en ekonomi i balans eller minskar hållbarhetsgapet och har ett antagande 

om att inkomsterna framöver kommer att komma ikapp. Att hålla kostnads-

nivån skick så kommer vi att få ekonomin i balans, det sade man under den 

förra mandatperioden. Jag vågar påstå att det sade man även mandatperi-

oden före. Den inkomstutvecklingen som man räknade med kom inte. An-

vänder man försiktighetsprincipen i budgetering så bör vi också göra det 

framöver och lära oss av de misstag som vi gjorde då och faktiskt förvänta oss 

en svag inkomstutveckling framöver. Skulle det bli tvärtom så tar vi det som 

en positiv överraskning om så sker. Helt rätt tänkt! Beröm till regeringen för 

det strategiska tänkandet! 

Jag ska gå in lite mera specifikt på några områden i tilläggsbudgeten. Jag 

börjar med relationen mellan Åland, Finland och omvärlden och sedan gå vi-

dare till relationen mellan regeringen, lagtinget och kommunerna för att av-

sluta med relationerna till näringslivet och vad vi kan göra för att skapa till-

växt. 

Jag börjar med Åland, Finland och omvärlden. Jag vågar påstå att kontak-

terna både västerut och österut sällan har varit så viktiga för självstyrelsen 

som de är i nuläget. Vi har en självstyrelserevision på gång där en grundförut-

sättning är att det finns en viss förståelse för Åland. Vi har sett att den grund-

förutsättningen har varit ganska svag under den senaste tiden i allt från vind-

kraftsfrågor till alla möjliga sammanhang. Vi har i olika debatter här tidigare 

varit ganska överens om att vi måste satsa på att bygga förståelse för Åland. I 

detta budgetförslag är man nu samtidigt inne och naggar budgetmedel i kan-

ten till den löpande dagliga kontakt som vi har vid Ålandskontoret i Helsing-

fors. Vi har en motion där vi uppmanar landskapsregeringen att tänka efter 

lite mera framöver och faktiskt prioritera den här verksamheten. Vi har inte 

bara Ålandskommittén idag, vart fjärde har vi också år ett gäng nya politiker 

som kommer in i den finska riksdagen och som i allmänhet inte vet nästan 

någonting om Åland och Ålands självstyrelse. Här har vi ett ständigt inform-

ationsarbete som måste skötas. Prioritera det! 

Vi vill även att man snarare stärker kontakterna västerut än att man av-

vecklar det Ålandskontor vi har där och det arbete som bedrivs åt det hållet. 

De dagliga kontakterna och möjligheten att agera när behov uppstår bygger 

på att vi har goda kontaktnät till politiker och tjänstemän åt båda håll. Om 

man ska minska på de här kostnaderna, vore det inte bättre att t.ex. att prio-

ritera bort Almedalsveckan som är en engångsinsats där vi konkurrerar med 

jättemånga andra aktörer? Istället borde man prioritera de dagliga relation-

erna om man nu måste göra en sådan prioritering. Det föreslår åtminstone 

jag. Jag tycker, som sagt, att vi borde stärka relationerna både österut och 

västerut. 

Tittar man på förslaget gällande ombudsmannamyndigheten så blir jag 

faktiskt lite besviken framförallt på lantrådet och liberalerna. Liberalerna till-
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sammans med oss i Ålands Framtid lade under den förra mandatperioden 

motioner om detta. Jag tror att lantrådet själv lade två motioner om att om-

budsmannamyndigheten och de funktioner som idag sköts av motsvarande 

riksmyndigheter skulle, genom en överenskommelseförordning, föras över 

till Åland. För det är så svårt att veta när man har blivit diskriminerad i ar-

betslivet och när det har det skett i offentlig verksamhet. Det är jättesvårt för 

medborgarna att orientera sig i den här djungeln av olika myndigheter. För 

att göra det enklare och tydligare för ålänningarna ska de ha ett ställe att 

vända sig till om de känner sig diskriminerade eller har fått sina rättigheter 

kränkta. Det vore det enklaste och inte skicka dem till Finland som land-

skapsregeringen nu överväger att göra. Jag hoppas ändå att man kan tänka 

om vad gäller de oroväckande skrivningarna som finns i det här förslaget. Vi 

har också en motion om detta, nummer 49, där vi tar upp den här frågan. 

Tittar man på lagtinget och kommunerna så delar jag långt ltl Bert Hägg-

bloms beskrivning. Flyttar vi över inbesparingsansvaret till kommunerna så 

leder det lätt till skattehöjningar. Från socialdemokratiskt håll är man tydlig-

en nöjd att så sker. I tidigare replikskiften indikerades att vi kan se över möj-

ligheterna till ökade inkomster i form av kommunalskatter, men det är ingen 

politik som vi från Ålands Framtid förivrar. Mot den bakgrunden och de erfa-

renheter som vi har från förra mandatperioden där vi just minskade på land-

skapsandelarna så såg man en tydlig korrelation. När vi plockade bort 2 mil-

joner i landskapsandelar från kommunerna så fick vi motsvarande skattehöj-

ning ett år senare i kommunernas ekonomi. Åtminstone hade jag svårt att 

låta bli att se det sambandet. 

Jag tänkte ännu prata lite om näringslivet och hur vi ska lägga våra åtgär-

der för att skapa tillväxt och framtidstro som har nämnts i debatten, men jag 

inser att min taltid är slut så jag återkommer till den frågan. Tack.  

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Det verkar som vi bevittnar ett trendbrott i Ålands lag-

ting från Ålands Framtids sida. Nu presenterar de budgetmotioner som 

innebär utökningar och det finns inte några motioner om kostnadsinbe-

sparingar. Det finns bara förslag att utöka kostnaderna eller behålla de 

kostnaderna där regeringen föreslår inbesparingar samt att man ska av-

stå från att minska befintliga medel. Samtidigt ska vi heller inte minska 

landskapsandelarna till kommunerna. Ltl Jonsson för fram det som 

också tidigare har påståtts, att det innebär en skattehöjning i kommu-

nerna.  

Jag vill fästa uppmärksamhet på sidorna 9-10 där det står: ”Med an-

ledning av de sänkta landskapsandelarna har landskapsregeringen 

tillsatt en med kommunerna gemensam arbetsgrupp som har till upp-

drag att identifiera lagstiftning som är resultatpåverkande och samti-

digt möjlig att revidera så att det leder till minskade kostnader för 

kommunerna”. Det här är en ny sak som inte kan jämföras med det som 

gjordes tidigare, det hoppas jag att ledamoten inser. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Det var ett mycket bra förtydligande. Jag noterade också det när jag 

läste budgeten. Jag hann inte ta upp det i mitt anförande men jag tycker 

att det är helt rätt väg att gå tillväga, vare sig det gäller ÅMHM eller om 
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det gäller kommunerna i det här fallet så borde man titta på lagstift-

ningen. Man borde gå igenom och se var vi kan minska på bördan som 

vi lägger på kommunerna och därmed eventuellt möjliggöra en inbespa-

ring i landskapsandelarna eller sänkta skatter beroende på vilken väg 

man väljer att gå.  

Ltl Carlsson har helt rätt, det är precis så här som man ska göra om 

man vill bedriva en politik med trovärdighet utan att det ska få de kon-

sekvenserna som vi såg under den förra mandatperioden. Helt korrekt!  

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Ska jag då tolka Ålands Framtid och ltl Axel Jonssons 

svar på repliken som att man stöder landskapsregeringens förslag att 

sänka landskapsandelarna? Man gör det så klokt att man möjliggör lag-

stiftningsförändringar som kan ge kommunerna möjlighet att inte höja 

skatterna, alltså tvärtemot det som ltl Jonsson hävdade här i sitt anfö-

rande.  

Ltl Axel Jonsson, replik  

Jag hoppas att jag har varit tydlig med att vi stöder förslaget med att 

göra en genomgång av lagstiftningen för att kunna minska kostnaderna 

hos kommunerna. Absolut, den ambitionen stöder vi. 

Om man lyckas så kan man spara 4 miljoner i landskapsandelar, det 

hoppas jag att man kan göra. Jag tycker att det är en förutsättning för att 

man ska gå vidare med den åtgärden. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Tack för den passningen ltl Jonsson. Ltl Axel Jonsson 

pratade om att socialdemokraterna gärna vill höja kommunalskatten. 

Höjd kommunalskatt är ingenting man strävar efter. Däremot vill vi inte 

vara med och skära ner på kvalitén i kommunerna, vilket ltl Jonsson 

nämnde. Man drar gärna ned på kostnaderna men vill tydligen inte höja 

kommunalskatten. Där skiljer sig Ålands Framtid och Ålands socialde-

mokrater. Vi ser den enskilde medborgaren i kommunen och vi jobbar 

för det. Vi vill också se vad vi kan göra för att lindra landskapets bud-

getminskningar så att de inte slår på den enskilda människan. Därför 

tittar vi på vad vi kan göra generellt. Vi ser på den generella välfärden. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Om man vill minska landskapsandelarna med 4 miljoner utan att se 

över lagstiftningen och den bördan som vi lägger på kommunerna ge-

nom lagstiftningen, det kostnadsansvaret, då betyder det att kommu-

nerna måste höja skatten eller spara på annat för att få detta att fungera. 

Socialdemokraterna måste vara så pass ärliga och säga ”vi accepterar 

höjda kommunalskatter för att behålla servicen för att kunna sänka 

landskapsandelarna till kommunerna”. Allt annat saknar trovärdighet, 

menar jag. 
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Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Vi har varit ganska tydliga med att vi går med på det. 

Vi ser detta som ett alternativ och det har jag pratat om en längre tid här 

i samband med budgeter. Det är ingenting som vi hymlar om. Vi vill slå 

vakt om den generella välfärden, det är viktigt för oss.  

Ålands Framtid vill skära ner på kvalitén i kommunerna. Ålands 

Framtid har lagt motioner bl.a. om att man ska skära ner inom Ålands 

gymnasium, polisen och ÅHS. Samtidigt står man och säger att det är 

jätteviktigt att vi ska ha hur mycket behörighet som helst. Behörigheten 

ska vi ha, vi ska ha det ansvaret och kostnaderna som det medför. Är det 

inte dags att vi kanske börjar titta på vad Ålands Framtid egentligen vill? 

Kvalitén för den enskilda människan sänker man rejält, anser jag. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Jag är övertygad om att den stora majoriteten av ålänningarna vill ha ett 

lagting som är beredd att göra prioriteringar inom de områden där vi 

har behörighet. 

Om man tänker på det som ltl Winé sade, att socialdemokraterna öp-

pet och ärligt är beredda att acceptera kommunalskattehöjningar ute i 

kommunerna, så skulle jag verkligen vilja veta om det är hela landskaps-

regeringens ståndpunkt och målsättning med den här reformen som 

man nu gör? Kan till exempel ett parti som moderaterna acceptera en 

sådan politik? Det skulle jag gärna vilja veta. Det är i så fall ett intressant 

konstaterande, att man säger rakt ut att vi ska minska landskapsande-

larna med 4 miljoner och en tänkbar konsekvens av det är höjda kom-

munalskatter. Men det är bra att åtminstone socialdemokraterna förtyd-

ligar det för de åländska väljarna. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, fru talman! Tack ltl Jonsson. Det är trevligt att höra att till stora 

delar är vi överens med landskapsregeringen gällande tilläggsbudgeten. 

Jag vill återkomma lite till kommunstrukturen. Jag tycker att det 

känns aningen naivt att säga; ”får inte vi behålla våra kommunandelar 

så höjer vi skatten”. Ålands Framtid har alltid varit noga med låg byrå-

krati, näringsliv, låga skatter och det ska vara effektivt och rationellt. 

Varför ska det skiljas åt när det gäller kommunerna? Vad är det som gör 

att Ålands Framtid nu tycker att lägre kommunandelar per automatik 

ska betyda högre skattesats för kommuninvånarna?  

Ltl Axel Jonsson, replik  

Nej, jag ser inte att det måste vara så. Jag lyfte fram att precis det här 

gjorde vi under den förra mandatperioden. Vi sänkte landskapsandelar-

na med ungefär 2 miljoner. Ett år senare såg vi konsekvenserna av det; 

kommunerna höjde kommunalskatten med i genomsnitt motsvarande 2 

miljoner. Det gav 2 miljoner mera i skatteintäkter för kommunerna. 

Man kan inte bortse från ett sådant samband när vi står inför den här 

typen av åtgärder. Man måste ändå kunna tänka framåt och tänka sig 

hur kommunerna kommer att hantera det här. Är det troligt att de höjer 



  

  429 

skatterna? Om vi i diskussioner med kommunerna får tydliga indikat-

ioner att det här leder till skattehöjningar så måste vi i så fall vara be-

redda att ta ansvar för det. Jag menar att man ska ha det här med i ar-

bete när man funderar över hur vi ska spara pengar framöver. Ska vi 

vara beredda att spara genom att föra över betalningsbördan till de 

åländska skattebetalarna? Jag förordar inte en sådan politik. Men jag 

har respekt för att det finns regeringspartier och andra som föredrar en 

sådan väg. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, fru talman! Ltl Carlsson klargjorde att landskapsregeringen även 

ämnar göra lättnader för kommunerna. Det ska väl vara osannolikt att 

kommunerna ska behöva höja kommunalskatten denna gång. Jag tycker 

att kommunerna lite måste ändra inställning. Skulle näringslivet ha 

samma bollkänsla i den här frågan så skulle de höja biljettpriset, de 

skulle höja konsumentpriset, men det gör man inte. Man hittar ration-

ella lösningar på hur man kan sköta sin budget mer effektivt och hur 

man producerar mera. Det tror jag att Ålands Framtid också har som 

grundsyn. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Absolut! Återigen får jag förtydliga att vi stöder arbetet varmt att man 

gör en översyn över lagstiftningen, men även att man är beredd att se 

över servicenivåer. Det är ju problematiskt att det nu finns ett rege-

ringsparti som absolut inte ska försämra några servicenivåer för ålän-

ningarna. Regeringen kommer inte att lyckas att få det här arbetet att gå 

ihop om inte de övriga regeringspartier gör ett arbete och ser till att man 

också får det sista regeringspartiet med på tåget. Då kan vi gå in med en 

sådan här reform med målsättningen att också avlasta kommunerna i 

den börda vi lägger på dem. Det verkar inte vara riktigt så, såsom jag av-

läser debatten idag i varje fall, så där har ltl Holmberg lite arbete kvar 

att göra. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det kanske blir upprepningar, men vi har ju en arbetsgrupp 

tillsatt som har börjat sitt arbete. Landskapsregeringen i samråd med 

samrådspartner, Mariehamns stad och Ålands kommunförbund, har 

som uppgift att titta på fördyrande lagstiftning. Det här är lätt att säga, 

men i förlängningen så betyder det ju sådana saker som kostar pengar. 

De kommer att listas upp så att det finns ett grundmaterial för politiker-

na att så småningom ta ställning till hur man bedömer att man ska han-

tera detta. Det möter upp mot de inbesparingskrav som vi har förstås. 

Ingen vet idag exakt var vi hamnar, men arbetet pågår. Jag själv har inte 

någon utgångspunkt, jag skulle inte vilja ha det på det viset att kommu-

nerna skulle höja kommunalskatten med 4 miljoner euro. Jag utgår 

ifrån att det går att rationalisera också inom den kommunala sektorn. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 
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Ltl Sara Kemetter 

Fru talman! Bästa lagtingsledamöter, det är en strävsam och målmedveten 

arbetsbudget som landskapsregeringen idag presenterar. De har kavlat upp 

ärmarna och är beredda på ett hårt arbete. Utgångspunkten är bättre för 

Åland än för de flesta regioner och länder i vår omvärld. 

Landskapet har inte några skulder, arbetslösheten är fortsättningsvis låg, 

inflyttningen och befolkningsökningen är positiv och sammanhållningen i det 

åländska samhället är god. Vi har med andra ord de bästa förutsättningarna 

att klara upp situationen om vi samarbetar och ser möjligheter. 

Det är med stort allvar regeringen Sjögren tagit sig an uppgiften att han-

tera hållbarhetsgapet. Ekonomisk stabilitet ger samhället och ålänningarna 

tryggheten att långsiktigt upprätthålla en god servicenivå i den välfärd som är 

så viktig för oss alla. 

För att få ner kostnaderna krävs många omställningar inom den egna verk-

samheten. Det innebär förstås uppoffringar och ett hårt arbete i många led. 

Det svåraste är att göra inbesparingar i de offentliga utgifterna. 

Förändringar skapar lätt osäkerhet och otrygghet. Det är därför mycket 

viktigt att alla inbesparingar som leder till förändringar är väl förankrade och 

att de som berörs informeras och har möjlighet att aktivt delta i förändrings-

arbetet. Även vi socialdemokrater kräver konsekvensanalyser och barnkonse-

kvensanalyser. 

Fru talman! En hållbar ekonomi ska också stå i samklang med ett välmå-

ende attraktivt samhälle där människor vill bo och arbeta. Hållbar ekonomi 

ska också fungera tillsammans med ett socialt ansvar där vi tar väl hand om 

varandra och där lösningarna inte blir kortsiktiga och dumsnåla. Skolan, vår-

den och omsorgerna är vår högsta prioritering. Att enbart spara och skära i 

de offentliga utgifterna är inte tillräckliga åtgärder för att få ekonomin och 

tillväxten att ta fart. Den offentliga ekonomin kan och bör stimulera det pri-

vata näringslivet genom investeringar och andra åtgärder. Under sämre tider 

är det bra att se över sitt hus och renovera. 

Ekonomin i riket repar sig inte och det sätter tydliga spår i en förhållande-

vis statisk klumpsumma till Åland. Tyvärr ligger den för lågt i relation till 

kostnaderna för den välfärd som vi har. Därför har vi nu en klyfta mellan in-

täkter och verksamhetskostnader som måste hanteras. Om och när klump-

summan ökar, vilket den bedöms göra de kommande åren, är det vår för-

hoppning att beloppen för inbesparingarna kan lindras eftersom det inom 

många verksamheter ett stort behov av utveckling och investeringar.  

Socialdemokraterna är villiga att låna till investeringar. Just nu är det vik-

tigt att reinvestera för att hålla hjulen i rullning. Vi lånar gärna för att skapa 

sysselsättning och tillväxt. 

Fru talman! Den nordiska samhällsmodellen är överlägsen i fråga om att 

fördela välfärden, tryggheten och den demokratiska delaktigheten. 

I och med nyliberalismens genomslag har den nordiska modellen utsatts 

för starka påfrestningar. Det märks i ökade inkomstklyftor, privatiseringar, i 

betydande delar av den offentliga sektorn och stora skattesänkningar. Resul-

tatet av det här ser vi i växande inkomstklyftor. 

För oss på Åland är det viktigt att ta lärdom av de negativa följderna av ny-

liberalismens påverkan på den nordiska välfärdsmodellen. Vi socialdemokra-

ter ser det inte bara som ett värde i sig att den ekonomiska jämlikheten mel-

lan ålänningarna och den ekonomiska jämställdheten mellan kvinnor och 
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män är stor, utan vi konstaterar att de bästa samhällen är de samhällen där 

alla har det ekonomiskt tryggt och bra. 

En princip som är viktig för oss, men som också de två samarbetspartierna 

betonar, är att man måste spara så att man skonar de grupper som redan är 

hårt utsatta framförallt ekonomiskt sårbara personer. Det betyder att när de 

konkreta förslagen nu kommer inom ÅHS, utbildning, transfereringar osv. så 

måste vi göra konsekvensanalyser göras och noga utgående från de utgångs-

punkterna ta beslut.  

Fru talman! Jag vill tydligt markera att socialdemokraterna inte tror på en 

politik där man riskerar grundtryggheten för ekonomiskt sårbara personer. 

Det är vårt ansvar samt grundbulten i ett socialt hållbart samhälle. Vi vill att 

man ser långsiktiga helheter och lösningar för att uppnå en ekonomisk stabi-

litet. 

Vi kan med glädje se att arbetet med kommunreformen nu tar konkreta 

steg. Vi är övertygade om att färre kommuner ger bättre förutsättningar för 

en positiv utveckling av Åland som helhet med en gemensam samhällsplane-

ring som verktyg.  

Idag behöver vi fokusera på att organisera Åland. Åland ska ha makten att 

besluta över sig själv. Vi måste nu ta tillfället i akt och försöka leva på våra 

egna tillgångar. Vi är inte rädda för att låna. Vi är inte heller rädda för de åt-

gärder som man måste göra.  

Regeringen arbetar nu intensivt med kommunreformen. Här vill jag lyfta 

fram samma tankar som under valet. Vi socialdemokrater ser klart en till tre 

kommuner och kommunernas socialtjänst. Vi arbetar för ett gymnasium där 

allt ryms in under samma tak, men där Folkis och ÅMI har en specialställ-

ning. 

Vi behöver även ha bra socialvårdslagar. Självstyrelsen ska ägna sig åt det 

mest relevanta för ålänningarna. Vi behöver socialvårdslagar. 

Fru talman!  Vi som valdes till lagting av folket i oktober i fjol har ett stort 

ansvar att förvalta och ett förtroende att förtjäna. Vi är här för att förbättra 

vardagen för vår befolkning, kunna samarbeta och vara goda ledare. Vi ska 

hjälpa till att få samhället att växa och utvecklas.  

Självstyrelsen är den ram som gör oss unika. Vi har tilltro till regeringens, 

förvaltningens och personalens förmåga och kompetens att klara de här ut-

maningarna så bra som möjligt. Vi ser också att ett mycket viktigt framtids-

arbete pågår med full kraft. 

Det socialdemokratiska vicelantrådet Camilla Gunell och minister Nina 

Fellman gör ett starkt arbete i regeringen. Vi har tilltro till att regeringen Sjö-

gren klarar att skapa en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar man-

datperiod och därmed en hållbar framtid för Åland. Även socialdemokraterna 

tar ansvar för Åland socialt, ekonomiskt och miljömässigt. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Jag håller delvis med ltl Kemetters anförande, inte allt men 

det är känt sedan tidigare.  

Det förbryllar mig lite att ltl Kemetter och socialdemokraterna säger 

att man prioriterar vård, skola och omsorg. Kan ltl Kemetter förklara 

varför man har gått med på de största nedskärningarna inom de områ-

den som man väljer att prioritera? Det är någonting som inte är logiskt, i 

alla fall inte i mina öron. Förklara gärna hur man har tänkt! 



  

432 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Det är just därför som socialdemokraterna är med i 

det här regeringssamarbetet, för att kunna bevaka och garantera att vi 

fortsättningsvis kan ha en bra sjukvård och en bra skola på Åland. Vi har 

krävt konsekvensanalyser. Efter att vi har fått se konsekvenserna så 

måste vi ytterligare analysera för att se vilka sparåtgärder vi kan ta och 

vilka vi inte kan ta. Jag måste vara tydlig med att vi från vårt parti är just 

här för att bevaka de som är mest utsatta i samhället. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Det låter tryggt i mina öron. Jag kan nästan ge mitt mandat 

till socialdemokraterna vad gäller den delen åtminstone. 

Jag kan konstatera att den motion som jag lade fram angående om-

prioriteringar av besparingar ligger väl i den socialdemokratiska politi-

ken. Jag tackar för det stödet. Jag tror att vi tillsammans kan följa den 

linjen.  

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Det finns alltid många idéer i oppositionens motioner 

och många är goda som man säkert kan ta tillvara. Vi har tidigare kun-

nat samarbeta bra med centern. Vi får se vilket resultat finansutskottet 

kommer till. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Ltl Sara Kemetter hoppas att den här mandatperioden under 

lantrådet Sjögrens ledning ska visa på ett hållbart samhälle. Det hoppas 

vi andra också faktiskt. Men tyvärr finns inte de utlovade målbeskriv-

ningarna i tilläggsbudgeten. Det hade varit mera klädsamt av regeringen 

om de hade sagt att de kommer att komma 2017. 

Sedan vill jag lyfta samma frågeställningar som ltl Karlsson. Det är ju 

anmärkningsvärt att de allra största inbesparingarna sker på Ålands 

hälso- och sjukvård och på kommunerna. Det är kommunerna som an-

svarar för omsorgen och skolan och där kommer de största inbesparing-

arna att göras. Jag är förvånad över att socialdemokraterna har lagt sig 

så flata i den här budgeten. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Ett enigt lagting antog ett hållbart Åland 2051. Jag är 

övertygad att både oppositionen och även vi som sitter i regeringsställ-

ning kommer att bevaka att de här målen uppnås. Det är ett arbete som 

pågår under tiden och det finns också skrivningar om detta i regerings-

programmet. 

När det gäller kommunerna så stämmer det att socialdemokraterna 

har gått med på att vi ska spara 4 miljoner på landskapsandelarna. När 

man ser på kommunernas bokslut så ser man att vi har ganska starka 

kommuner. De kommuner som är svagast är de minsta. Man kan fun-

dera på att en kommunförändring gör också starkare kommuner, man 

får en starkare skattekraft och därmed kan man bevara välfärden. 
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Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! När jag hörde ltl Kemetters anförande så trodde jag fak-

tiskt, för en kort stund i alla fall, att ledamoten överhuvudtaget inte hade 

varit med och skrivit den här budgeten. Jag upprepar igen det jag sade; 

de allra största inbesparingarna görs på de människor som är mest ut-

satta. Det vänder vi från centern oss emot. Därför har vi lagt ett annat 

förslag där vi pekar på andra möjligheter att göra inbesparingar t.ex. 

inom infrastrukturen. Vi har inte nämnt skärgårdstrafiken som diskuss-

ionen gick här tidigare. Vi har nämnt infrastrukturen. Vi har också mot-

ioner där vi föreslår att man kan sänka kostnaderna just därför att vi 

värnar den lilla människan i samhället som tydligen socialdemokraterna 

nu har vänt ryggen. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Det är oerhört tråkigt att vtm Veronica Thörnroos 

sade att socialdemokraterna har vänt ryggen åt de svaga i samhället när 

jag just sade att det är därför som vi sitter med i den här regeringen. För 

att kunna skydda de svaga i samhället är socialdemokraterna med i re-

geringsställning. 

24,5 miljoner betalas nu i sociala bidrag. Nu har det varit diskussion 

om 700 000 euro av 24,5 miljoner euro. Jag vill påpeka att socialdemo-

kraterna inte är intresserade av att spara detta på de svaga och utsatta. 

Men, om det inom den här ramen finns möjligheter, utan att skada de 

svårt utsatta, då är också vi villiga att dra vårt strå till stacken. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Tack för bra anförande. Jag upplever det som ett ärligt an-

förande. Jag delar mina partikollegers förvåning med tanke på att soci-

aldemokraterna gick till val med "människan först" och när man ser 

vilka prioriteringar som har gjort i den här tilläggsbudgeten. 

Vårt parti har framfört kritik. Vi tycker att det har varit för löst i kan-

ten, man har satt ramar men ingen vet egentligen vad det ska leda till. 

Nu är ltl Kemetter väldigt tydlig med att det är konsekvensanalyser som 

kommer att avgöra om socialdemokraterna kommer att vara med på de 

förslag som läggs här. Ska vi uppfatta det här som kanske-budget, det 

beror på förslagen? Det kommer med all säkerhet att vara förslag som 

inte är bra för människorna när det gäller den sociala sidan, ÅHS avgif-

ter osv. Vi kan nästan säga på förhand att konsekvensanalyserna kom-

mer att vara dåliga. Hur ställer sig då socialdemokraterna? 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Det här är ingen kanske-budget för år 2016. Arbetet 

görs redan nu och den kommer att förverkligas. För år 2017 vill vårt 

parti se konsekvensanalyser framförallt när det gäller inbesparingar på 

sociala bidrag. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Jag tror inte att man behöver vara speciellt begåvad för att 

inse att sänkningar av de sociala stöden är negativa konsekvenser för 
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dem som har behov av stöden, och ändå har socialdemokraterna gått 

med på det. Om socialdemokraterna inte går med på det, kommer man 

istället att lägga fram andra förslag eller kommer de inbesparingarna att 

strykas? 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, herr talman! I ett regeringssamarbete är det ett givande och ett ta-

gande. Jag är övertygad om att ministrarna inom regeringsblocket 

kommer att ha tuffa förhandlingar inför nästa process. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, herr talman! Tack ltl Kemetter för anförandet. Jag är glad att höra 

att kommunstrukturen och utbildning lyfts upp. Det handlar faktiskt om 

att skapa nya strukturer som kan behålla den kvalitet som vi har vant 

oss vid och förhoppningsvis gör den ännu bättre. 

Idag är inte alla skolbarn på samma nivå när det gäller utbildning, det 

beror lite på i vilken kommun man bor i. Specialundervisningen skiljer 

sig åt och det visar sig när man kommer in på gymnasialstadiet. Därför 

skulle en kommunstruktur göra mycket gott även på det området. Var 

man än bor på Åland ska man få samma typ av undervisning och ges 

samma möjligheter. Det gör att man får en bra start i livet via gymnasiet 

eller annan fortbildning.  

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, herr talman! Tack ltl Holmberg för det stödet. Vi måste sätta in ti-

diga insatser i skolan, just på kommunal nivå. Regeringen behöver ha en 

diskussion med våra kommuner och kommunstyrelser att man borde 

satsa på tidiga insatser redan på dagis för att kunna förebygga inlär-

ningssvårigheter. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! Ltl Kemetter sade att hon värnar om omsorgen, men 

trots det står det i skrivningarna på sidan 4 att man ämnar spara 

700 000 euro, cirka 3 procent, på de svaga i samhället. Det rör sig om 

bostadsbidrag, hemvårdstöd och barnbidrag m.m. Ska man tolka det 

som att socialdemokraterna inte omfattar den här skrivningen och tän-

ker stoppa det? På vilket sätt kommer socialdemokraterna att stoppa 

det? Betyder det att socialdemokraterna man kommer att stiga av rege-

ringen om regeringen vidhåller att det ska sparas 700 000 eller hur är 

det tänkt? 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, herr talman! Jag vill förtydliga att det här är budgetförslaget för 

2017. Regeringen håller ännu på att förhandla kring fördelningspoliti-

ken. Den frågan får ltl Eklund föra till våra ministrar. 
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Socialdemokraterna säger tydligt att vi kommer att bevaka dem som 

har det svårast i samhälle. Vi vill också se konsekvensanalyser före vi tar 

de här besluten. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! Det finns i alla fall en skrivning och den har väl soci-

aldemokraterna omfattat. Det innebär i varje fall, om det någorlunda 

ska sparas jämlikt, att man kommer att strama åt något av stöden. Med 

vilken kraft tänker socialdemokraterna stoppa nedskärningen i de här 

bidragen om de övriga regeringspartierna säger att vi måste spara på 

alla typer av stöd? 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, herr talman! I det här paketet på 24,5 miljoner euro finns det 

också fördelningspolitiska områden som inte drabbar dem som är svårt 

utsatta. Genom en analys så är jag säker på att regeringspartierna kom-

mer att hitta en bra lösning. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Stephan Toivonen 

Tack, herr talman! Ärade ledamöter, jag fick uppfattningen att det skulle vara 

två separata debatter, en kring lagen om produktion för vindkraftverk och en 

kring budgeten. Jag förberedde mig får två debatter så jag tar lite från den 

ena och sedan från början av den andra. 

När det gäller vindkraftstödet så hade vi för ett tag sedan en debatt här där 

jag frågade ansvariga vicelantrådet om hur stor andel den förnyelsebara elen 

var på Åland. Jag fick inget svar och det förvånade mig. Jag upprepade frågan 

idag till den icke förberedda finansministern och jag fick inte svar där heller. 

Det är anmärkningsvärt eftersom det är en av grundpelarna till varför man 

har det här stödet. 

I den förra framställningen står det att regeringen ska följa EU:s politik när 

det gäller målen i energipolitiken. Man ska uppnå tre mål fram till 2020. Det 

ena målet är 20 procent lägre växthusgasutsläpp jämfört med 1990. Det föl-

jande målet är 20 procent förnyelsebara energikällor samt 20 procent bättre 

energieffektivitet. Det är några år kvar ännu och då borde man veta var man 

ligger. 

Som tur är så tycker jag om siffror. Jag har tagit reda på lite hur det är. 

Jag börjar med Kraftnät Åland. De har en hemsida som visar att elkon-

sumtionen är ungefär 300 GWh på Åland. Det framkommer att vindelens an-

del är ungefär 22 procent eller 60 GWh. Det betyder att vindelens andel fak-

tiskt är 22 procent nu och man har lagt det här förslaget för stöd för att vi ska 

uppnå målet till 2020. 

Tittat man lite bakåt så är det lite märkligt att andelen vindel år 2008 var 

25 procent. Man försöker uppnå 20 procent och vi låg redan då, 2008, ovan-

för. Varför ska man ha ett stöd för att uppnå någonting som man har uppnått 

redan tidigare? 

Kraftnät Åland har ett fel på sin hemsida. De har allt annat som övrig el, 

det är visserligen övrig el, men tittar man sedan på Mariehamns elnät och 
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Ålands Energi AB så visar det sig att en hel del av det som inte är vindel också 

är förnyelsebar.  

Elnät säljer ungefär 110 GWh och 54 procent av deras el, utöver vindelen är 

faktiskt förnyelsebar, dvs. 60 GWh. Ålands Elandelslag säljer cirka 20 GWh 

förutom vindelen. Räknar man ihop den åländska vindelen med den förnyel-

sebara energin som de två bolagen säljer så är vi uppe i cirka 140 GWh som är 

cirka 47 procent av den el som konsumeras. Målsättningen var alltså att 

komma upp till 20 procent år 2020.  

Utöver det så köps det in en del icke-certifierad förnyelsebar el. Det kan 

mycket väl hända att den förnyelsebara elen på Åland nu ligger på cirka 50 

procent. Varför ska man då satsa 2,7 miljoner för att uppnå 20 procent när vi 

ligger på 50 procent? Det tycks ju vara ont om pengar när det gäller vissa 

andra saker. Jag förstår inte riktigt det här. Vi kommer att återkomma till 

detta som ni förstår. Varför satsar man 2,7 miljoner euro på vindelen när man 

sedan, som vi har hört här, ska spara 2 miljoner på ÅHS och 700 000 euro i 

stöd till invånare? Det är en fråga om prioriteringar. 

Sedan till budgeten. I min roll som minsta parti hamnar jag alltid sist. Att 

som åttonde kommentera samma sak har sina sidor. Jag har konstaterat att 

vår spelordning är sådan att ros och ris blandas. Om jag räknat rätt så är det 

min tur att ge ris. Socialdemokraterna gav en massa rosor nyligen. 

Men jag tänker i alla fall börja med att ge en ros till lantrådet. Ganska 

meddetsamma när ni tillträdde erkände ni att underskottet var 20 miljoner, 

vilket vi inte kunde höra tidigare. Ni ville få bort de här underskott på fyra år, 

dvs. 5 miljoner per år. I år skär ni 1,7 miljoner och nästa år 6,7 miljoner så ni 

uppfyller det ni lovat. Det ska ni ha en eloge för. 

När jag sedan tittade på besparingarna så är det frågan om hur man gör 

dem. När jag grovt tittade på uppställningen så såg jag att ni vill spara 2,2 

miljoner på kommuner och bidrag till invånare. Visst ni sparar i era siffror 

men ni skjuter över sparbetinget på andra. Vi diskuterade om kommunerna 

ska höja skatterna eller minska servicen. Bidragen är å ena sidan viktiga men 

å andra sidan är de tydligen inte så jätteviktiga, 700 000 euro. 

I presskonferensen sades att det gäller moderskapsunderstöd, bostadsbi-

drag, studiepenning, hemvårdstöd, barnbidrag och sedan fibromyalgipatien-

ter. Hur många av er vet vad fibromyalgi är? Hur många vet hur många lä-

karundersökningar man behöver genomgå för att kunna få den diagnosen? 

Det tar normalt 5-10 år innan en person får diagnosen. Men utesluter egentli-

gen allt annat så att man kan säga att man har fibromyalgi men man har inte 

en massa andra sjukdomar. Jag har själv levt med en fibromyalgipatient så 

jag känner till en hel del. Det är väldigt svårt för dem kunna få sjukpension 

eftersom sjukdomen inte ens fanns tidigare. Det är en av de punkter ni vill 

skära på. Sedan vill ni skära ned på arbetslöshetsersättningar och utkomst-

stöd. Dessa var inte viktiga, enligt vad jag förstod här tidigare. 

Sedan sparar ni 2 miljoner på ÅHS. Administrationen får ungefär 1/3. De 

flesta vet väl att Åland kanske har Europas högsta andel offentlig sektor. Jag 

tror att många hade förväntat sig lite andra prioriteringar. När jag såg på cen-

terns lista, som var preciserad, så låg den mycket närmare min version. Det 

är lite märkliga prioriteringar.  

Sedan har vi, som sagt var, stödet till vindelsproduktionen för att nå 20 

procent förnyelsebar energi vilket vi har uppnått för många år sedan.  
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I samband med den ordinarie budgeten så lämnade jag in två motioner om 

att sänka lagtingslönerna och ministerlönerna med 5 procent. Det föll ju inte i 

god jord. Ni vill istället skära 3 procent i bidrag till invånarna. 

Jag hade tänkt lägga in en motion kring det, men av tekniska orsaker kan 

man inte öppna det momentet. Jag funderade på den så kallade cirkulära 

ekonomin, men det gick inte. Jag frågar finansministern direkt. Landskapet 

ska snart omförhandla 25-30 olika kollektivavtal. Tycker ni inte att det skulle 

vara bättre att före det sänka våra och era löner som ju inte kommer att på-

verkas av de här överenskommelserna av olika orsaker? Vi har ingen arbets-

tid, vi har ingen semesterersättning, vi har ett arvode. Det skulle då vara lät-

tare att kunna få de moderata kollektivavtal som behövs istället för att skära 3 

procent i bidrag till invånarna. Tack, herr talman. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Tack, herr talman! Ltl Toivonen är tydligen ingen vän av förnyelsebar 

energi och en hållbar utveckling på det området. Landskapsregeringen 

är det. Vi ser ändå att det är viktigt att värna kunskapen och kompeten-

sen i vindenergin som faktiskt är i majoritet när det gäller förnyelsebar 

energi på Åland. Genom det här stödet för befintlig vindkraft så ska vi i 

alla fall inte förlora de 22 procent som vi har idag av förnyelsebar energi 

på Åland. 

I den kommande klimat- och energistrategin, som blir klar i mars 

nästa år, kommer vi närmare att definiera våra målsättningar. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, herr talman! Jag är absolut inte emot förnyelsebar energi. Jag har 

märkt att det ofta är så att om jag granskar något så tror folk att jag är 

emot det. Jag granskade att andelen nu är 50 procent. Om man då vill 

satsa 2,7 miljoner för att uppnå 20 procent så verkar det bakvänt. Det 

var det ena. 

Det andra är att jag tycker att det är väldigt bakvänt att ni som säger 

att ni är väldigt engagerade i förnyelsebar energi ska ha en energiplan 

först nästa år, alltså om ett år. Varför inte ha den planen nu så fort som 

möjligt? Sedan kan man säga hur mycket vi ska ge till vindelen och hur 

mycket vi ska ge till andra former. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Man kanske får förlåta ltl Toivonens oerfarenhet av parlamentariskt ar-

bete. Den här energiplanen kommer nog så fort som det bara är möjligt. 

Det finns vissa begränsningar i dygnets timmar. 

Nog måste man ju tolka ltl Toivonen som en motståndare till förnyel-

sebar energi om man vill rycka undan mattan för det som idag egentlig-

en är den näring inom det hållbara som bidrar till energiförsörjningen i 

den här volymen. Åland har goda förutsättningar för det här i framtiden. 

Därför tycker vi att det är viktigt att basen i vindkraften finns kvar och 

att den kan utvecklas när den dagen kommer att energipriserna ser 

bättre ut.  

Den här regeringen kommer att fortsätta arbeta för förnyelsebar 

energi och för en hållbar utveckling för Åland. 
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Ltl Stephan Toivonen, replik 

Jag vill betona att jag inte är emot förnyelsebar energi. Men som jag på-

pekade så är nivån nu redan 50 procent och er målsättning är 20 pro-

cent. Varför ska man satsa 2,7 miljoner för att inom 5 år uppnå 20 pro-

cent när man har 50 procent? ”It makes no sense”. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Nu är tålamodet lite slut här. Jag känner att jag 

måste bemöta. Det ena är det hånfulla påståendet om att man ska skära 

kraftigt inom sjukvården och inte någon annanstans, så framställdes det 

av ltl Toivonen i likhet med tidigare påståenden här från talarstolen. Det 

stämmer ju inte! Det är ju faktiskt så att tittar man procentuellt på an-

slagen så är det faktiskt infrastrukturavdelningen som har de största in-

besparingarna nu. Man måste titta procentuellt, det går inte bara att 

titta på beloppen. ÅHS har en kostnadsram på 90 miljoner, man måste 

förstå det också när man står i talarstolen och hävdar att ÅHS har de 

största inbesparingskraven. Det har ÅHS inte om man tittar procentu-

ellt. 

Det andra är att hela kravet på kostnadsinbesparing inom ÅHS går att 

lösa teoretiskt genom att öka självfinansieringsgraden, vilket jag har 

sagt i en tidigare replik.  

Talmannen 

Tiden är ute!  

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, herr talman! Det är helt riktigt att man både kan tala om procent 

och euro. Det bollade vi lite med. Jag tyckte det var enklast med euro ut-

gående ifrån den sammanställning som finns i budgetförslaget. I försla-

get står det i miljoner, inte i procent. Jag tittade var det skulle tas 2 mil-

joner och vilka andra summor som skulle tas och då ser man ju fördel-

ningen. 

Sedan är det skojigt att det är någon annan som också tycker som jag 

någon gång. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Den här budgeten är en första tilläggsbudget för 2016 

som baserar sig på att man vill förändra det som står i vår nuvarande 

budget för 2016. Där framgår det tydligt att kostnadsramen för ÅHS är 

ungefär 90 miljoner. Det går att läsa det. Man kan också titta på hur 

självfinansieringsgraden ser ut. Historiskt har självfinansieringsgraden 

varit relativt mycket högre än vad den är idag. Där finns också utrymme 

att göra saker. Allt behöver inte bara innebära nedskärningar som leda-

moten ville få det att framstå. Säker kan man hitta rationella lösningar 

utan att det påverkar sjukvården på ett kraftigt sätt. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, herr talman! Allt kan göras på två sätt.  
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En sak som jag kom att tänka på är självfinansieringsgraden inom 

skärgårdstrafiken. Den tror jag inte att någon har nämnt överhuvudta-

get och det är en sak som jag är förvånad över. Det finns mycket säga. 

Jag återkommer. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Man får väl gratulera då. Det tycks nu som om Åländsk 

Demokrati och centern har funnit varandra på det här området, så som 

det sades här. Det skedde tidigare i kommunalpolitiken också, så det är 

väl bara, som sagt, att gratulera. 

Vad gäller vindkraftstödet så det förslag som läggs av ltl Toivonen be-

tyder i praktiken att ett större antal vindkraftverk, jag vågar inte säga 

exakt hur många men sannolikt ett tiotal, monteras ner med förmodlig-

en ganska snabba beslut nu. Det blir ju en minskning av andel förnyel-

sebar energi i vår konsumtion av el. Det är det ofrånkomliga resultatet 

av Åländsk Demokratis politik. 

Som sades här tidigare så är det inom de procentuella delarna av 

totalvolymen som man måste utgå ifrån. Kommunerna torde ha intäkter 

på mellan 140-150 miljoner euro, så 1 1/2 miljon är inte procentuellt 

särdeles högt. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, herr talman! Det var intressant att det är en ofrånkomlig minsk-

ning av den förnyelsebara energin om ett vindkraftverk monteras ner. I 

EU:s mål och direktiv så står det ingenstans att dessa 20 procent ska 

vara lokalt producerade. Det är en sak som ni har satt in. Jag har siffror 

här. Mariehamns elnät har en mix mellan förnyelsebar och koldioxidfri 

energi. Det hänger på vad de köper in och vad folk konsumerar här. 

Rent tekniskt kan vi öka vår andel även om vi inte har vindkraftverk här. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det blir svårt att gå in i diskussioner om Mariehamns elnät 

i det här sammanhanget. Koldioxidfritt är förmodligen kärnkraft, om jag 

gör en hastig analys utifrån den här replikväxlingen. 

Ltl Toivonen och Åländsk Demokrati säger här nu att vi borde vara 

fullt nöjda med att man producerar förnyelsebar energi på annat håll 

men inte nödvändigtvis så att vi själva deltar i det arbetet. Jag för min 

del tycker att det är en synnerligen passiv hållning att föra politik på det 

sättet. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, herr talman! Jag tycker att man borde lyfta fram alternativen, att 

man faktiskt kan köpa den förnyelsebara energin från annat håll. Sedan 

måste man också titta på hur det slår på konsumenterna och vad de vill 

betala för det. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl John Holmberg, replik 

Tack, herr talman! Tack ltl Toivonen. Det är tråkigt att höra att även ltl 

Toivonen går in i den gråa fållan att minskade kommunandelar absolut 

måste betyda höjd skatt eller sänkt service. 

Kommunpolitikern Toivonen har också en motion som bygger på att 

man ska öppna PAFs pengakista även för att få fungerande social välfärd 

i form extra 100 euro i månaden till vissa utvalda som har det svårt i 

vårt samhälle. Jag tycker att det är en ganska tråkig syn på allting. Skulle 

man inte istället kunna vara med och bygga upp, som tidigare nämnts 

här även från andra oppositionspartier, nya strukturer som skapar nya 

möjligheter och rationella lösningar, både ekonomiskt och för alla ålän-

ningar. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, herr talman! Till den första delen så instämmer jag i det som ltl 

John Holmberg sade tidigare. Man ska se alla vägar. Visst kan man ef-

fektivisera överallt. Det utesluter det inte, men det ligger väl nära till 

hans. 

När det gäller motionen som ledamoten nämnde så nämnde jag 

ingenting om den i mitt anförande. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Minister Wille Valve 

Talman! Inledningsvis, tack till talmanskonferensen och regeringskollegorna 

för flexibilitet och förståelse för en ministers vardag.  

Politik som bäst handlar om att ta ansvar. Det handlar om att ta ansvar, 

ansvar och ännu mer ansvar. Den dag du slutar ta ansvar är det sannolikt 

dags att byta ut dig. Nu tar vi ansvar.  

Landskapsregeringen har lagt ett förslag till första tilläggsbudget som, om 

man vill, kan sammanfattas med just detta tunga ord: Ansvar. Men här finns 

också ljus och en stor dos framtidstro. Vi tar nu det offentliga Ålands öde i 

våra egna händer.  

Vi tar ansvar för att bringa det offentliga Ålands ekonomi i skick. Ansvar 

för att inte våra barn ska behöva betala för en lånecheck som vi undertecknat. 

Ansvar för att hela Åland ska kunna fortsätta må bra också i framtiden och 

ansvar för de mest utsatta grupperna i samhället.  

Det s.k. hållbarhetsgapet uppgår till 20 miljoner euro och vi börjar se bott-

nen i kassakistan. Kostnadsmedvetenheten måste genomsyra alla våra refor-

mer. Den kommer att genomsyra översynen av socialvården, översynen av 

självfinansieringen på ÅHS och översynen av ÅMHM. 

Apropå ljus i tunneln, det s.k. avtalet om stärkt konkurrenskraft torde på 

sikt innebära besparingar på cirka 2,2 miljoner euro vilket underlättar det 

sparbeting vi har framför oss. Spartalkan ger oss också möjlighet att se över 

föråldrade strukturer och riva ineffektiva murar mellan avdelningarna. ÅHS 

har här visat vägen, vilket märks t.ex. genom att besparingen för år 2016 re-

dan är verkställd. Nu är blicken fokuserad på 2017 års ramar.  

Styrelsen för ÅMHM utgår i sin planering ifrån att nettokostnadsnivån 

minskas med 200 000 euro. Beställningen från landskapsregeringen är tyd-
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lig; mindre byråkrati, en översyn av tillsynsintervallerna och en enklare var-

dag för ålänningen, inte minst för företagaren.  

Det största ljuset i tunneln är att Åland är i rörelse, specifikt ÅSUBs kon-

junkturöversikt för april. Arbetslöshetsgraden är fortsättningsvis låg, lika 

som ungdomsarbetslösheten. Framtidstron och köpkraften är hög. Närings-

minister Karlströms långa arbetslinje har helt tydligt burit frukt.  

Avgörande för 2016 blir chipsfabrikens framtid. Landskapsregeringen, 

framförallt genom näringsminister Gunell, arbetar intensivt med detta.  

Landskapsregeringen jobbar också målmedvetet för att öka landskapets in-

täkter.  

Idag berättar finansminister Perämaa och undertecknad om social- och 

hälsoreformens bisarra konsekvenser i nio finländska tidningar. Det är jätte-

viktigt att det på rikshåll finns en god kännedom om SOTE-reformens konse-

kvenser för självstyrelsen. Det är viktigt att vi i nya tider med nya tag också 

hittar nya sätt att nå ut med vårt budskap. 

 Vi har också flera satsningar framför oss under mandatperioden, vilka 

delvis aviseras i tilläggsbudgeten.  

Landskapsrevisionen har konstaterat att ÅHS har en enorm IT-skuld, vil-

ken landskapsregeringen tar på allvar. Att åtgärda IT-skulden sparar i det 

långa loppet såväl tid, pengar som människokraft. IT-skulden är indirekt del-

aktig i de tidigare nämnda murarna som finns mellan avdelningarna.  

Talman! Vi kommer under mandatperioden att höja blicken och aktivt 

söka samarbete inom social- och hälsovården på nordisk nivå, för vi upplever 

att vi här både har mycket att lära och en del, faktiskt, att lära ut. På rikssidan 

finns t.ex. idag ett intresse för ÅHS-reformen som vi genomförde på 90-talet. 

Hör och häpna! Vi var på sätt och vis före vår tid på hälsoområdet, men 

kanske inte på det sociala området.  

Talman! Vi har alltså ett utmanande budgetläge, men vårt Åland mår gott 

och kris innebär alltid möjligheter. Personligen anser jag att denna land-

skapsregerings främsta förtjänst är att den agilt har lyckats ta tillvara på varje 

möjlighet som varje kris har gett för Ålands bästa. 

Vi lever. Sir Winston Churchills tes om att aldrig förspilla de möjligheter 

en rejäl kris innebär: ”Never let a good crisis go to waste”. Talman, tack för 

ordet. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Minister Valve får det att låta som om den här regeringen 

skulle ta ett extra ekonomiskt ansvar. Jag vill igen påminna samtliga om 

att år 2008 hade landskapet Åland 170 miljoner på konto. Idag har 

landskapet 50 miljoner. Under den tiden har centern, socialdemokra-

terna, moderaterna, obunden samling och liberalerna suttit vid makten. 

Alltså 27 av dagens 30 ledamöter har varit med och sett till att likvidite-

ten har minskat. Orsaken är att det har varit jättesvårt att dra ned på 

kostnader utan att det ska bli ett umbärande för det åländska folket. Alla 

har varit med på samma sparsätt och samma politik. Att nu påstå att 

den här regeringen skulle ta något extra ekonomiskt ansvar är nog inte 

riktigt sant. 
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Minister Wille Valve, replik 

Ltl Karlssons replik talar på sätt och vis för sig själv. Visst har det spa-

rats även förr i självstyrelsens historia. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Det var ett intressant anförande på mer än ett sätt vill jag 

lova. Jag vill bara upplysa ministern om att hållbarhetsgapet inte är 20 

miljoner. Oberoende av hur många gånger regeringspartierna försöker 

trumma ut det så är hållbarhetsgapet de facto 17,6 miljoner. Vi kan väl 

ändå försöka hålla oss till de fakta som vi har att ta ställning till. 

Vad gäller ansvar så vill jag påpeka, lite i likhet med ltl Runar Karls-

son, att centern, liberalerna, obunden samling och moderaterna har ti-

digare tagit ansvar. Det är inte första gången som Åland står inför en 

kris. Det som är nytt för det här tillfället är att det verkar saknas en led-

ning som kan ta Åland ur den här krisen. Så har det inte varit ställt tidi-

gare. 

Minister Wille Valve, replik 

Jag instämmer inte med vtm Thörnroos analys när det gäller frågan om 

avsaknad av ledning. Jag tycker att det finns en ledning och att den är 

väldigt konkret. Likaså finns det en väldigt tydlig röd tråd i den här till-

läggsbudgeten som åtminstone undertecknad inte har problem att följa. 

Vad sedan gäller hållbarhetsgapet så har underskottet definierats till 

17,6 miljoner och hållbarhetsgapet till 20 miljoner. Vill man vara mera 

pessimistisk så går det säkert att räkna ut ett ännu värre hållbarhetsgap. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Ja, vi har noterat den röda tråden, ironiskt nog röd. Det är 

kommunerna som producerar service till sina invånare i form av omsorg 

och skola och det är Ålands hälso- och sjukvård som ska göra de största 

inbesparingarna. Det är så som det ser ut. 

Jag vill passa på att fråga minister medan han är på plats; hur ser han 

på självfinansieringsgraden vid ÅHS och vilka planer finns det för att 

öka den? 

Minister Wille Valve, replik 

Självfinansieringsgraden på ÅHS bör på sikt höjas till 10 procent. Detta 

är landskapsregeringens tre partier överens om. Landskapsregeringen 

har levererat tydliga politiska besked till ÅHS styrelse som på sitt sen-

aste möte, på basen av de här premisserna, har tillsatt en arbetsgrupp 

som sammanträder för första gången den 28 april. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Minister Valve var väldigt tydlig med ordet ansvar. Min 

fråga till minister Valve är; ska man tolka det här anförandet på det sät-
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tet att regeringen Gunell inte tog sitt ansvar? I regeringen Gunell ingick 

bl.a. minister Valve. 

Minister Wille Valve, replik 

Nej, jag tror att regeringen Gunell ska bedömas utifrån de förutsättning-

ar som regeringen Gunell hade. Man tog ansvar så gott man kunde och 

det tycker jag att man kan se spår av i den första tilläggsbudgeten som 

också lades av den förra regeringen. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Ordet ansvar är ett mycket allvarligt och betydelsefullt ord. Ansvar för 

mig betyder att man tar ansvar för de handlingar och beslut man gör. 

Hittills har den här regeringen gjort en rambudget, det är mycket riktigt. 

Vi har hört olika åsikter från de tre samverkande partierna om hur 

mycket man binder sig till de här ramarna. Det är konsekvensanalysen 

som ska avgöra om man står fast vid besluten eller inte eller vilka beslut 

det blir. 

För mig är det ansvar när minister Wille Valle lägger fram den kon-

kreta budgeten för ÅHS, lägger fram de konkreta förslagen på den soci-

ala sidan och de inbesparingar som det ska bli på de svagaste grupperna 

i samhället. Då tar minister Wille Valve ansvar. Just nu lägger minister 

Valve ut ansvaret på avdelningarna, enheterna och de enskilda tjänste-

männen. Det är de som nu ska ta ansvar för att förverkliga det som rege-

ringen vill. 

Minister Wille Valve, replik 

Jag instämmer inte riktigt med ltl Nordlunds analys till den delen, för 

också att fastställa ramar handlar om att ta ansvar i min värld. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! Som alla känner till så satt moderaterna också med i 

den tidigare regeringen och då hävdade man i sten att man hade en 

budget i balans. Men resultatet visade att man hade ett underskott på 

17,6 miljoner för att vara exakt. Betyder detta att moderaterna inte be-

grep sig på ekonomi förra gången och finansminister Perämaa har nu 

upplyst hur verkligheten är? Då måste man faktiskt berömma Mats 

Perämaa. 

Minister Wille Valve, replik 

När jag talade om ljus i tunneln så såg jag inte ministerkollegan 

Perämaa i första hand. Men man kan nog säga att det finns nya tag i den 

här regeringen. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Det är glädjande att höra ni har format er efter finansministern och ser 

allvaret i ekonomin. 
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Minister Wille Valve, replik 

Skämt åsido, det är tre partier som gemensamt tar ansvar, gemensamt 

har suttit i regeringsförhandlingar och gemensamt har tagit fram en till-

läggsbudget som ett lag. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Diskussionen avbryts här och fortsätter vid nästa plenum. 

För kännedom 

28 Godkännande av den internationella konventionen om hantering av fartygs barlastvat-

ten 

Landskapsregeringens yttrande RP 2/2015-2016-s 
Republikens presidents framställning RP 2/2015-2016 

29 Godkännande av förordning om sättande i kraft av ändringarna i konventionen om 

vägtrafik 

Landskapsregeringens yttrande RP 9/2015-2016-s 
Republikens presidents framställning RP 9/2015-2016 

30 Ny blankettlag om pyrotekniska artiklar 

Landskapsregeringens lagförslag LF 13/2015-2016 

31 Landskapsrevisionens berättelse över redovisningar av valfinansiering år 2016 

Landskapsrevisionens berättelse RB 2/2015-2016 

Ärendena upptas till behandling vid nästa plenum. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls onsdagen den 27 april 2016 klockan 09.30. 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 

privata angelägenheter.  

Lagtingsledamoten Sara Kemetter anmäler om ledighet från dagens plenum på grund 

av sjukdom.  

Antecknas.  

Remiss 

1 Godkännande av den internationella konventionen om hantering av fartygs barlastvat-

ten 

Landskapsregeringens yttrande RP 2/2015-2016-s 
Republikens presidents framställning RP 2/2015-2016 

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. 

Diskussion.  
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Minister Mats Perämaa 

Herr talman! Redan år 2004 enades länderna om att, inom ramen för det 

maritima samarbetet, gå in för en konvention för att på sikt förhindra att ar-

ter, organismer och sediment förs mellan havsområden. Det finns ett begrepp 

som heter invasiva arter. Risken finns för ett intrång av invasiva arter, dvs. att 

arter förs över från sitt naturliga område till andra områden, i det här fallet 

till havsområden. Det kan ske oavsiktligt eller avsiktligt. Vad gäller barlast-

frågan så är det närmast oavsiktligt, men det kan ju ske ändå. För att för-

hindra detta har man enats om att gå in för ett system den dag då minst 30 

länder eller minst 35 procent av den internationella handelsflottan gått in för 

att anta den här lagen och konventionen. Det sätts då i kraft 12 månader efter 

detta. 

Vi börjar nu närma oss den dag då detta villkor, för införande av konvent-

ionen, närmar sig och när snart 35 procent av den internationella handels-

flottan berörs av detta.  

Det här har förstås vissa effekter för handelssjöfarten. Utrustningen för att 

hantera barlastvatten och de organismer och sediment som finns i barlast-

vattnet medför kostnader för rederierna. Det har funnits en viss oro inom re-

derikretsar för denna påverkan. Från rederihåll i Finland bedömer man att 

det är bättre att, som Finlands regering föreslår för riksdagen, man går in och 

lagstiftar på området nationellt för att uppfylla konventionen. Det är bättre 

att man är med aktivt i ett tidigt skede för att kunna påverka, att man på in-

ternationellt håll och i överenskommelsen finner de tekniker som är så kost-

nadseffektiva och bra som möjligt, för att uppnå det syfte som konventionen 

har.  

Man har kunnat konstatera att det finns vissa problem med de tekniklös-

ningar som är aktuella i dagens läge i förhållande till Östersjöns vattenkvali-

tet med en lägre salthalt och att vi har vinterförhållanden här i Östersjön. 

Finlands regering har föreslagit för riksdagen att Finland ska gå med i det 

här. Till vissa delar berör det Ålands lagstiftningsbehörighet. Det är upp till 

lagtinget att ge sitt bifall till huruvida man vill sätta konventionen i kraft 

inom ramen för lagstiftningsbehörigheten också på Åland. Landskapsrege-

ringen föreslår att så görs, just med avseende av det som jag sade inlednings-

vis, att det är bättre att vara med i processen nu och säkerställa sig om rätt 

teknik. Det är också bra att vi är med i ett tidigt skede för att kunna uppnå de 

dispenser och undantag som konventionen ger ett visst utrymme för. Vad gäl-

ler dispenser och undantag så är det så att vår sjöfart och våra rederier bedri-

ver en hel del trafik inne i Östersjöområdet, som bekant, via passagerarsjöfar-

ten bl.a. Till de delar görs den bedömningen att risken att den trafiken bidrar 

till att föra in arter utifrån förstås är minimal. Vi utgår ifrån att man bör hitta 

undantag till den delen. 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget ger sitt bifall till denna konvent-

ion till de delar där frågan berör åländsk lagstiftningsbehörighet. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Tack ministern för presentationen! När det gäller till-

lämpningen av den i vanlig ordning behjärtansvärda konventionen, med 

tanke på miljöaspekterna, undrar jag om landskapsregeringen haft möj-

lighet att göra en bedömning över riskerna med att det uppstår en ojäm-

likhet gällande konkurrens i Östersjön, utgående från dispensmöjlighet-
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en. Är det så att rederier som tillhör andra länder kan ha fördel, utgå-

ende från en dispens som inte kommer åländska rederier till del, eller 

ska vi tro att HELCOM-riktlinjerna kommer att vara tillräckligt tving-

ande för att skapa en praxis som bidrar till jämställdhet även här? 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Konventionen kommer att sättas i kraft enligt de villkor 

som jag nämnde inledningsvis, när minst 30 länder eller minst 35 pro-

cent av den internationella handelsflottan berörs av de beslut som har 

tagits i samarbetsländerna. Och den dag konventionen sätts i kraft 

kommer också fartyg, som eventuell inte har ratificerat den här konvent-

ionen, att beröras av det i de hamnar som de besöker. Såtillvida torde ef-

fekten av konventionen slå ut över alla. Vi bedömer det, tillsammans 

med rederierna, som en större risk att inte vara med och hitta sätt att 

påverka. Vi ska göra situationen så bra som möjligt utifrån den här kon-

ventionen och inte säga nej i det här skedet. Annars kan vi bara få ta det 

som kommer, där andra beslutar om effekterna. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Herr talman! Det finns en frågeställning i landskapsregeringens utlå-

tande om problematik när det gäller fartygstyper och hur de påverkar 

Åland behörighetsmässigt. Vad gäller Ålands behov att göra investering-

ar till följd av kravet att ta emot sediment och sådant, är det något som 

vi inte kommer att bli tvungna att göra pga. avsaknad av varv? Hur 

kommer man att klara av den delen då Åland berörs av mottagnings-

krav? 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag tror inte att vi vågar säga att vi inte skulle beröras. Ytt-

randet torde nämna det, att vi bör lagstifta på det här området, även om 

vi idag inte har hamnar som tar emot sediment. Men visst är det så, att 

de som är med och tar en sådan här konvention, också berörs av ansva-

ret att förverkliga det. Jag ser det inte framför mig idag. Ingen har 

nämnt det som en risk för oss idag, att vi skulle behöva investera i mot-

tagningsanläggningar. I princip kan vi inte heller säga att vi är undan-

tagna utgående från den aspekten.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, herr talman! Tack för presentationen! Det här ska sättas i sitt 

sammanhang. Finlands flotta i världen uppgår till 0,14 procent, tror jag. 

Vi är en extremt liten spelare i sammanhanget. Just nu så hänger kon-

ventionen på om Argentina eller Italien, eller vilka det nu är, bestämmer 

sig för att komma med och då följer vi med på tåget. Det är väldigt litet 

som vi kan göra åt den biten. 

Jag undrar om ministern kunde vidareutveckla då det står att ”behö-

righeten är oklar vad gäller mindre fartyg och båtar som är i kommer-

siellt bruk”. Vari består den oklarheten? 
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Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det där är en detaljfråga som jag inte äger exakt kunskap 

om. Jag undrar om det inte har att göra med att vi, som bekant, kanske 

diskuterar ett register för fritidsbåtar. Det är inte säkert att det här har 

med det att göra. Där har vi egen behörighet samt litet annorlunda reg-

ler än vad man har på rikshåll. Dessvärre kan jag i det här skedet inte ge 

något mer precist svar på den skrivningen. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, herr talman! Det är väl i och för sig förståeligt. Det som man 

kanske bör hålla ett öga på är den faktiskt växande fiskeflottan, som 

finns på Åland i detta nu, till följd av en väldigt enkel anledning. Det 

börjar komma torsk igen. Det gör att vi antagligen och förhoppningsvis 

får se fler som vill ägna sig åt olika former av mindre sjöfart, vilket fisket 

är. Där gäller det att vara med rejält och faktiskt bevaka våra positioner. 

Vi vill ju inte göra det svårare för fiskenäringen, utan tvärtom. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Så riktigt, så riktigt! Yttrandet säger att det här inte kom-

mer att beröra sådana fartyg som inte tar in barlastvatten som en del av 

sin transport i ett läge utan last. Det här blir en teknisk fråga. Jag kan 

inte svara säkert på huruvida fiskefartyg normalt tar barlastvatten eller 

inte, men så som jag i mitt civila liv har upplevt fiske så har jag inte sett 

någonting. Men det är klart att det kommer upp vatten i samband med 

själva fiskehanteringen.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Vtm Veronica Thörnroos 

Herr talman! Det känns nu som för väldigt länge, länge sedan, men för väl-

digt länge, länge sedan så hade jag ett annat arbete. Då arbetade jag vid 

Ålands sjöfartsläroverk. Där skrevs faktiskt ganska ofta olika examensarbeten 

om barlastvatten och hanteringen av mikroorganismer och vilka effekter de 

kunde få. Jag tycker, att när man ser i backspegeln så kan man konstatera, att 

de studerande som tittade på miljöfrågor och kopplade det till handelssjöfart 

var väldigt framme. Vackert så! 

Den 21 januari 2016 skickade lagtinget en förfrågan till landskapsregering-

en hur man ser på republikens presidents framställning nr 2, alltså den som 

rör barlastvatten. Svaret har vi framför oss idag. Det som storligen förvånar 

mig är att det egentligen har varit väldigt tyst kring den här konventionen. 

Jag har haft möjligheten att kontakta flera av våra åländska rederier och man 

räknar med kostnader per fartyg mellan 250 000 – 300 000, både lastfartyg 

och passagerarrorofartyg. Det är betydande investeringar som kommer att 

behöva göras utan någon form av kompensation någonstans ifrån. Jag tycker 

att det är anmärkningsvärt att den diskussionen inte har förts i vidare kret-

sar.  

Men det som jag egentligen funderar vidare kring, det är ur ett självstyrel-

sepolitiskt, vidare perspektiv. Hur ser man på möjligheten för landskapsrege-

ringen att ge dispens så att barlastvatten kan släppas ut inom åländskt terri-

torialvatten. Det finns på sidan 3 en skrivning där det står ”Det finns ett be-
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hov att ytterligare klargöra om ändring av lagstiftningen behöver göras 

med anledning av konventionen. I detta ingår att klargöra behovet och möj-

ligheten för landskapsregeringen att ge tillstånd till utsläpp av barlastvat-

ten inom åländskt vatten för fartyg som beviljats dispens”. Jag skulle gärna 

se ett klargörande från ansvarig ministers sida hur långt det arbetet har gått i 

processen och när vi kan förvänta oss att få ett förändrat lagförslag till Ålands 

lagting. 

Jag noterade i tidigare replikskiften att ministern också ansåg att det 

kanske inte fanns så stora bekymmer med fartyg i reguljär trafik mellan två 

länder. Jag delar inte riktigt den analysen. Det är nämligen så att också fartyg 

i reguljär trafik ofta besöker varv. Det är inte alltid säkert att de ligger inom 

våra närområden utan de kan finnas längre bort. I så fall måste de också 

kunna hantera detta. 

Jag vill också upprepa den fråga som kollegan Jörgen Pettersson ställde. 

Vad är det för oklarheter gällande behörigheten då det gäller mindre fartyg 

och båtar i kommersiellt bruk? Jag ser gärna ett klargörande. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, herr talman! Det finns många sätt att se på den här frågan. Ett av 

dem är, att om man håller sig i framkanten med nya bestämmelser som 

kommer så kan man också göra betydande vinster.  

Det finns ett svenskt rederi som heter Wallenius-rederierna. När de 

fick veta att barlastdirektivet var på kommande, så startade man upp 

och började göra ett eget reningssystem. Det systemet har man nu sålt 

till en massa andra rederier, så till den grad, att den försäljningen nu är 

mera värd än rederiets övriga verksamhet. Det kanske finns en möjlig-

het att se på saker som kommer på andra än negativa sätt. Se det som 

möjligheter att göra innovationer och tänk på vad som blir nästa steg ef-

ter barlastvattnet, för EU kommer inte att börja släppa på miljökraven. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Jag vet inte om jag ska uppfatta det som kritik mot våra 

åländska redare som inte ligger på samma framtidsnivå som tydligen ett 

svenskt rederi gör.  

Jag stöder framställningen och förstår problematiken med barlastvat-

ten. Jag tycker också att man måste komma ihåg att det ska vara håll-

bart. Då pratar vi inte bara om miljöfrågor. De investeringar man gör 

ska också vara ekonomiskt försvarbara och det ska också vara kopplat 

till sociala effekter när man vill skapa hållbara lösningar. När man ser 

till den här delen så känns det kanske som om miljön har en något 

tyngre aspekt än vad de andra två har. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, herr talman! Jag menade det definitivt inte som kritik mot våra 

egna redare. Jag menade att man i framtiden kan titta på saker på flera 

sätt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! En orsak till varför diskussionen eventuellt har varit 

ganska lågmäld i den här frågan torde vara det som centerns partiordfö-

rande förut nämnde, att vi är en ganska liten spelare i sammanhanget. 

Det är de stora ländernas medverkan i konventionen och ratificeringen 

av den som bestämmer när den träder i kraft.  

Det står i yttrandet, och jag sade det också, att om alla fartyg, också 

våra egna, påförs kravet att ha teknisk utrustning som klarar av det, så 

blir det en tilläggskostnad. Det står väldigt tydligt. I vårt yttrande poäng-

terar vi att man bör ta eventuella dispenser på en vetenskaplig grund. Då 

torde en närområdestrafik inne i norra Östersjön inte riskera syftet med 

denna konvention. Vi är väldigt tydliga med dispensmöjligheterna. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, herr talman! Ja, det är alldeles sant att den åländska flottan är 

väldigt liten sett ur ett världsperspektiv. Men tittar man på hur otroligt 

viktig den åländska sjöfarten är för landskapet Åland med över 20 pro-

cent av BNP, så gäller det att hela tiden vara på tåspetsarna. Min be-

dömning är att landskapsregeringen har gjort en god insats i det här ar-

betet, men jag uppmanar också landskapsregeringen att komma tillbaka 

till lagtinget med klargöranden till de frågeställningar som landskapsre-

geringen själv har pekat ut att finns. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Ja, herr talman! Det ska vi göra, senast i utskottet. Ansvarig för den här 

frågan är faktiskt vicelantrådet som idag - ålänningarna till fromma - 

jobbar med nordiska frågor i Helsingfors, vilket är en korrekt priorite-

ring i det här läget. Men, vi kommer att se till att vi kan svara på de här 

frågorna. 

Landskapsregeringen har, som det framgår, haft en dialog med rede-

rierna i Finland, som också givetvis representeras av åländska rederier. 

Samstämmigt anser vi att det är bättre att nu jobba utifrån den position-

en, att vi går med där vi kan påverka, så att vi får den att landa så bra 

och så väl som möjligt, än att passivt avvakta andras eventuella åtgärder 

som kan drabba oss än värre.  

Rederierna i Finland, därigenom de åländska rederierna och land-

skapsregeringen, är överens i denna fråga. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, herr talman! Jag tycker att den inslagna linjen som landskapsre-

geringen har valt, i samarbete med redarna i Finland, är helt korrekt. 

Det jag här har lyft fram är snarare den hemläxa som landskapsrege-

ringen ännu inte har hunnit göra vad gäller behörigheten, vad gäller 

dispenser och att eventuellt släppa ut barlastvatten inom åländskt terri-

torium.  

Tack också för informationen att det är vicelantrådet som är ansvarig 

för den här frågan och också att vicelantrådet inte kommer att vara på 

plats i dag och ta del av budgetdiskussionen. Det var värdefullt att få den 

informationen så här tidigt på förmiddagen. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Talmannen påminner om att ärendet handlar om godkännan-

det av den internationella konventionen om hantering av fartygs barlastvatten. 

Minister Mika Nordberg, replik 

Herr talman! I ltl Thörnroos anförande kom det en fråga angående 

oklarheter rörande mindre fartyg, så även i ett replikskifte med ledamo-

ten Pettersson. 

Det som åsyftas är en oklarhet vad gäller behörigheten för de båtar på 

Åland som är under 24 meter. Det härleder till en dom som var uppe i 

tingsrätten hösten 2015. Det var en uthyrningsbåt som hamnat i pro-

blem och där man började klargöra vems ansvar det var.  

Vi i landskapsregeringen försöker klargöra vilka fartyg och båtar un-

der 24 meter som omfattas av den åländska lagstiftningen kontra han-

delsregistret för mindre båtar. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack talman! Tack minister Nordberg för förtydligandet. Det var inte 

helt lätt att läsa ut det ur landskapsregeringens svar. Det vill jag tacka 

för! Kanske vi också kan få vidare information om hur det är med den 

åländska behörigheten vad gäller beviljande av dispens för utsläpp av 

barlastvatten på åländskt territorium. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom 

Herr talman! När man bor på Åland, som ligger mellan Bottenhavet och Ös-

tersjön, så har man också en oro för hur vattnet är och tänkte ta upp dis-

pensmöjligheterna. Jag är inte orolig för båtarna som åker i närområdet från 

Åbo till Helsingfors eller mellan Mariehamn och Stockholm och att de byter 

barlast någon gång. Det som oroar mig är de fartyg som åker ut genom 

Öresund och Kielkanalen utåt Nordsjön, att man där har kontroll på att det 

inte kommer in olika mikroorganismer som kan följa med i barlastvattnet. 

Det tycker jag är en fråga som är väldigt viktig. 

Var det Trafiksäkerhetsverket som skulle bevilja de här dispenserna? Här 

bör man nog vara något återhållsam så att man faktiskt har kontroll på att det 

inte kommer med något till våra vatten. Det är kanske den viktigaste frågan. 

Jag tycker att det är synd att det har tagit elva år sedan konventionen 

skrevs och vi först nu har den på våra bord. Jag ser fram emot behandlingen i 

utskottet. 

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. 

Remiss 

2 Godkännande av förordning om sättande i kraft av ändringarna i konventionen om 

vägtrafik  

Landskapsregeringens yttrande RP 9/2015-2016-s 
Republikens presidents framställning RP 9/2015-2016 
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Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. 

Diskussion.  

Minister Mika Nordberg 

Herr talman! Ålands lagting har begärt ett utlåtande från Ålands landskaps-

regering angående ikraftsättande av artiklarna 8 och 39 i fråga om konvent-

ionen om vägtrafiken, den s.k. vägkonvention.  

Artiklarna handlar om att göra det lagligt att framföra de moderna fordon 

som i dag har olika sorters hjälpsystem. Det finns system med t.ex. avstånds-

hållare till bilen framför, det finns automatiskt inbromsningssystem och det 

finns många olika system. Det har funnits en osäkerhet ifall de system som i 

dag är så moderna överensstämmer med konventionen. I och med detta så 

har landskapsregeringen konstaterat att det inte är några problem att ge sitt 

bifall till att ändra artiklarna 8 och 39 i vägkonventionen. De bilar som idag 

trafikerar med modern hjälputrusning kan göra det på ett lagligt sätt. 

Talmannen 

Diskussionen är avslutad. 

Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är 

omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.  

Remiss 

3 Ny blankettlag om pyrotekniska artiklar 

Landskapsregeringens lagförslag LF 13/2015-2016 

Talmannens förslag är att även detta ärende remitteras till lag- och kulturutskottet. 

Diskussion.  

Minister Nina Fellman 

Talman! Bästa ledamöter, jag vill lägga fram för lagtinget en landskapslag om 

tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningen om pyrotekniska artiklars 

överensstämmelse med kraven. 

I klartext betyder det att vi här har en blankettlag som är tillkommen till 

följd av EU-direktiv. Genom lagen genomförs EU:s krav på harmonisering av 

lagstiftningen kring pyrotekniska artiklar, alltså raketer. 

Tidigare har pyrotekniken reglerats i kemikaliesäkerhetslagen, som också 

den gjorts tillämplig genom en blankettlag. 

Den här lagändringen är av lagstiftningsteknisk karaktär. Den handlar 

främst om registrering, spårning och CE-märkning av pyrotekniska artiklar. 

Lagen föreslås få ett senare ikraftträdelsedatum först då två horisontella 

rikslagar, dels om marknadskontroll och dels om anmälda organ för vissa 

produktgrupper, träder i kraft. 

Orsaken till att denna lag läggs fram redan nu är att det finns frågeställ-

ningar kring lagstiftningsbehörigheten på området. Lagen berör till en central 

del standardisering, som är rikets behörighet, medan man också kan hävda 

att det handlar om produktsäkerhet och allmän ordning och säkerhet, som är 

åländsk behörighet. 

Förhoppningen är att pyrotekniklagen ska klargöra de otydligheter som 

finns när det gäller behörighetsgränsen för standardisering. 

När det gäller konsekvenserna för de åländska företagare som säljer pyro-

tekniska artiklar kan man säga att jordmånen är god och väl förberedd. Ge-
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nom god framförhållning av våra tjänstemän så har våra rakethandlare redan 

övergått till att handla enbart med CE-märkt pyroteknik, och kommer inte att 

drabbas av några besvär till följd av lagen. 

I sak gör lagen det lättare både att handla med raketer och att övervaka 

hanteringen av pyroteknik, och det syftar till att öka konsumentsäkerheten. 

I övrigt svarar jag gärna på frågor eller kommer till utskottet senare.  

Ltl Britt Lundberg  

Herr talman! Jag har med intresse läst Ålands regerings lagförslag som oblygt 

är samma som Finlands regerings lagförslag om pyrotekniska artiklar. För-

slaget är relativt kortfattat och regeringen själv bedömer det som i huvudsak 

tekniskt. Lagstiftningen har initierats av att Europaparlamentet och rådet ge-

nom flera direktiv harmoniserar medlemsstaternas lagstiftningar.  

Jag har i huvudsak koncentrerat mig på direktivet som handlar om tillhan-

dahållande på marknaden av pyrotekniska artiklar. Det är ett 39-sidors rela-

tivt omfattande dokument som är både intressant men också förvånande.  

Jag tror de flesta av oss tänker på säkerheten om vi skulle få frågan om 

varför det pyrotekniska, dvs. fyrverkerierna, ska styras av samma lagstiftning 

inom hela EU. Fyrverkerierna ska ju vara CE-märkta. Men säkerheten har ett 

relativt litet utrymme i direktivet. 

Betydligt mer ägnar sig EU åt att försäkra sig om den fria rörligheten och 

att det inte får finnas några som helst handelshinder. Man får inte under 

några omständigheter förbjuda eller begränsa tillhandahållandet av pyrotek-

niska produkter som är godkända.  

Ännu mer intressant är det att läsa att man inte heller får hindra icke-

godkända produkter, om de t.ex. ska ställas ut på mässor, bara det finns en li-

ten skylt som talar om att de inte är godkända.  

Det är intressant att intresset för att häva handelshinder, för dessa ändå 

inte alldeles vanligaste vardagsprodukter, är så angeläget när det inte finns 

samma rörlighet för t.ex. hälsokost eller kosmetika. Kan det verkligen vara så 

att EU har någon alldeles särskild behörighet vad gäller pyrotekniska artiklar, 

dvs. raketer och fyrverkerier? Det är lite charmigt också att läsa att Europa-

parlamentet och -rådet dock betonar att knallhattar inte berörs av direktivet. 

Jag skulle vilja veta hur man diskuterat kring de här frågorna i regeringen 

och om ministern kan bringa klarhet i hur det kommer sig att just pyroteknik 

är så prioriterat inom den fria rörligheten? 

I direktivet läggs även en hel del fokus på åldersgränser. Ibland gäller 12 

års åldersgräns, ibland är det 16 år och ibland är det 18 år. Hur görs de här 

bedömningarna och hur har regeringen ställt sig till dem? I lagförslaget finns 

ingen barnkonsekvensbedömning trots att den har utlovats. Men kanske mi-

nistern kan redogöra för hur man resonerat och eventuellt komma med en 

komplettering till utskottet om det förfaringssättet är möjligt.  

Vad gäller näringsidkarna så åläggs importörerna och tillverkarna att föra 

register på artikelnumrorna, något som regeringen bedömt att inte medför 

några betydande konsekvenser, vilket säkert utskottet gärna efterhör att 

stämmer, för att kunna bekräfta. 

När de kommer till standardisering, herr talman, så är det oerhört viktigt 

att landskapsregeringen gör ett tydligt självstyrelsepolitiskt ställningsta-

gande, eftersom standardiseringsproblematiken har utvecklats från att 

handla om centimeter, meter, ton, kvadratmeter osv. till att nu börja nästla 
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sig in i de mest märkliga lagstiftningar och bli en behörighetsfråga. Här skulle 

jag också vilja ha ett förtydligande från ministern. Vari ligger oklarheterna för 

Ålands del när det gäller behörigheten i den här frågan? 

Minister Nina Fellman, replik 

När det gäller det första frågekomplexet så ber jag att få återkomma i ut-

skottsbehandlingen. 

När det gäller importörer och tillverkare så finns det på Åland varken 

det ena eller det andra. Här finns återförsäljare. Men import och till-

verkning av pyroteknik förekommer inte på det sättet. Det är CE-märkta 

fyrverkerier som tas in till Åland och säljs vidare. 

När det gäller standardiseringsfrågan så är det just för att klargöra de 

här behörighetsgränserna som den här lagstiftningen nu prövas. Det 

finns en del anda lagar, som rör sig inom samma område, som är på väg. 

Därför vill vi nu genom den här lagstiftningen, i det här tidiga skedet 

och innan de horisontella lagarna kommer, klargöra behörighetsgrän-

serna. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Det är ju trist att information och debatt inte kan föras här 

i salen utan att det ska föras i utskottet. Vi får hoppas, när betänkandet 

presenteras, att vi får mera utförlig information. Det är klart att vi vet att 

det inte finns tillverkare av fyrverkerier på Åland. Däremot finns det 

återförsäljare och de är i högsta grad beroende av den fria rörligheten. 

Där finns många frågetecken och aspekter som jag tycker att skulle vara 

intressanta att få svar på. Även när det gäller EU:s behörighet och varför 

man här har en så djupgående behörighet, skulle vara intressant att 

veta. 

Minister Nina Fellman, replik 

När det gäller konsekvenserna för de åländska handlarna så har land-

skapsregeringens tjänstemän jobbar mycket väl och med god framför-

hållning för att se till att det inte blir problem för de åländska återförsäl-

jare som finns, eftersom det varken finns importörer till EU eller tillver-

kare av pyroteknik på Åland. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Ja, herr talman! Jag får hoppas att vi får mera information och mera 

fördjupande i detta. Det är självklart att vi vet att våra tjänstemän sköter 

kontakten och informerar om de nya regler som är på väg. Det presente-

rade ministern mycket förtjänstfullt också i sitt anförande. Men det 

skulle vara intressant att höra lite mera av de diskussioner som har förts 

kring det här direktivet och till de överväganden som man har gjort. 

Framförallt också var barnkonsekvensbedömningen är och om vi, som 

det utlovats, skulle kunna få den till lagtinget på ett eller annat sätt. 

Talmannen 

Diskussionen är avslutad. 

Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är 

omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. 
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Remiss 

4 Landskapsrevisionens berättelse över redovisningar av valfinansiering år 2016 

Landskapsrevisionens berättelse RB 2/2015-2016 

Enligt lagtingsordningens 31 § ska berättelser remitteras till ett utskott innan de ge-

nomgår behandling i lagtinget. Talmannens förslag är att detta ärende remitteras till fi-

nans- och näringsutskottet. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget 

är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.  

Remiss, fortsatt behandling 

5 Produktionsstöd för el från vindkraftverk 

Landskapsregeringens lagförslag LF 12/2015-2016 

Remiss, fortsatt behandling 

6 Förslag till första tilläggsbudget för år 2016 

Landskapsregeringens budgetförslag BF 3/2015-2016 
Budgetmotioner BM 29-52/2015-2016 

Vid föregående plenum, då diskussionen avbröts, beslöt lagtinget på förslag av talman-

nen att en gemensam diskussion om de båda ärendena tillåts i enlighet med arbetsord-

ningen 64 § 4 mom.  

Diskussionen fortsätter. De som fanns på talarlistan vid diskussionens avbrytande, 

kvarstår.  

Lantrådet Katrin Sjögren 

Talman! Landskapsregeringen presenterar en tilläggsbudget med både hjärta 

och hjärna! Det kan inte ha undgått någon att vi arbetar med hållbarhetsfrå-

gor. Ett hållbarhetsarbete som redan har engagerat 100-tals människor. Ett 

miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart Åland. Ett socialt hållbart 

Åland betyder att det inte är de mest utsatta och de som lever på marginalen 

som ska drabbas. Ekonomisk hållbarhet betyder att vi behöver en hållbar och 

robust ekonomi. Tilläggsbudgeten är sparsmakad, stram och har ett tydligt 

och starkt ekonomiskt fokus. Det går inte att förlita sig på gamla sanningar 

längre. Det betyder inte att man kastar över bord det som har gjorts och 

byggts upp av tidigare generationer. Landskapet har ett ekonomiskt hållbar-

hetsgap på knappt 20 miljoner. Åland börjar också känna av det finansie-

ringsgap som man pratar om i övriga nordiska länder, nämligen att skatteba-

sen krymper, allt färre ska försörja allt fler. 

Landskapsregeringen har två stora projekt under den här mandatperioden, 

att få ordning på ekonomin för att trygga välfärden på lång sikt och en kom-

munstruktur som innebär bärkraftiga kommuner med utvecklingskraft och 

helhetstänkande. Det är min absoluta och starka förvissning att den här rege-

ringsbasen har förmåga att klara av de utmaningar som finns. Regeringspro-

grammet är styrdokumentet och innehåller många utvecklings- och moderni-

seringsprojekt utan att vara alltför kostnadsdrivande - vallagstiftning, ny 

grundskolelag, en energi- och klimatstrategi, genus inom vård och omsorg 

och en satsning på personalpolitiken. 

Till en hållbar och robust samhällsekonomi hör också en offensiv närings-

politik. Men inte heller där kan svaret vara mera stöd och mera pengar. Där 
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har näringspolitiken stora likheter med kulturpolitiken. Det gäller att skapa 

näringspolitiska förutsättningar över hela Åland. För att kunna samarbeta 

inom vård, skola och omsorg och för att kunna verka som småföretagare i 

skärgården behövs infrastruktur. Inte går det ju då att slakta skärgårdstrafi-

ken! Då gröper man ur hela skärgårdens existensberättigande. 

Landskapsregeringen har reviderat reglementet för skärgårdsnämnden och 

sätter också där fokus på företagande. Det är viktigt att det finns representan-

ter från både förtroendevalda men också från näringslivet. Avgörande för 

skärgården är arbetsplatser, företagande och inflyttning, men också att det 

finns service och där hör butikerna till de absolut viktigaste. Landskapsrege-

ringen beviljar nu både investerings- och driftsstöd till skärgårdsbutikerna. 

En mycket viktig regionalpolitisk satsning. Upphandlingslagstiftningen ska 

revideras och nu finns det antagligen möjligheter att stöda både närproduce-

rad mjölk, potatis och arbetskraft. Vi kommer också att titta på upphand-

lingslagstiftningen tillsammans med berörda parter, med näringslivet och 

med kommunerna.  

En livsmedelsstrategi håller också på att tas fram. Det uppfattas som posi-

tivt från jordbruksnäringens sida. Det finns också ett mycket positivt tryck på 

eko-odling. Det välkomnar landskapsregeringen och vi har redan gjort en 

omstrukturering av stödmedel som en följd av detta. Vi har också inlett ett 

avbyråkratiseringsprojekt där målsättningen är att underlätta vardagen för 

småföretagare. Landskapsregeringen har också tillsatt en arbetsgrupp som 

ska konkretisera hur vi kan bli bättre på distansarbete och flextider och mo-

dernisera hela sättet att se på arbete. Också det kommer att ha stor betydelse 

för glesbygden och skärgården.  

Vårens konjunkturrapport visar att det finns framtidstro och investerings-

vilja inom service- och turismbranschen. Landskapsregeringen kommer att 

avyttra eller sälja Bärö sjöbevakningsstation, Jan-Karlsgården och så små-

ningom Naturbruksskolan. Här finns det utrymme för företagande, nya idéer 

och expansion. Lagtinget vet också att landskapsregeringen har satt ner 

mycket tid och möda för att bibehålla den vindkraft vi har. Där har speciellt 

närings- och miljöminister Gunell och finansminister Perämaa arbetat myck-

et hårt. Nu har vi ett system som gör att man inte kommer att plocka ner 

vindmöllorna på Åland. Det var en överhängande fara för det bara för några 

veckor sedan. 

Landskapsregeringen har också arbetat med Orkla och chipsfabriken i 

Saltvik. Ingen möda och ingen tid har heller sparats där. Kris betyder som 

bekant utveckling och vi har vänt på alla stenar och det har också resulterat i 

att vi ser på hela konkurrenskraftssituationen när det gäller lite större fa-

briksföretagande på Åland. Svar får vi, hur det går med Orkla, i början av 

maj. Vi hoppas faktiskt också på lite bondtur i det här sammanhanget. 

Landskapsregeringen stimulerar också genom investeringar i polishus, ge-

riatrisk klinik, i Pommerndocka, kortrutt och underhåll av broar enligt den 

tidigare uppgjorda planen. Att inte underhålla infrastrukturen är direkt ka-

pitalförstöring. Prioriteringar, när det gäller investeringar, utgår från att in-

vestera i det som minskar budgetslitaget, alltså göra investeringar som mins-

kar på driftskostnaderna. Vi hörde här under budgetdebatten att det var upp 

till den nytillsatta landskapsregeringen att göra prioriteringar och det har vi 

minsann fått göra. Vi har prioriterat hårt och tryckt på pausknappen när det 

gäller investeringar eller nytt tonnage. Beträffande Vårdöbron har landskaps-
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regeringen frångått de något grandiosa planerna på att bygga en bro på elva 

meter med två cykelbanor till att bygga en nio meter bred bro med en cykel-

bana. Det tror vi ska spara ungefär två miljoner euro. 

Vad är självstyrelsens kärna? Det blir viktigt att ställa sig den frågan ef-

tersom ekonomin också där begränsar oss. Självstyrelsens kärna är ett livs-

kraftigt, öppet och företagsamt samhälle med god vård och skola, livskraftigt 

näringsliv och där det är möjligt att bo och verka i hela vårt landskap. 

Men nya tider kräver nya tankar. Det kräver kreativitet och det kräver 

ryggrad. Vi för ett resonemang kring Ålandskontoren, vi för ett resonemang 

och kommer att göra en utredning när det gäller ombudsmannamyndighet-

erna. Handlar det om symbolfrågor av saker och ting som vi inte mäktar 

sköta på ett korrekt sätt? Det ska vi ta ett fast och stadigt grepp om! 

Landskapsregeringen har jobbat mycket strukturerat och målmedvetet när 

det gäller ekonomin. När regeringsbasen var klar så var en av de första saker-

na vi gjorde att hålla ett ekonomiskt seminarium. Vi började genast arbeta 

med budgetförverkligande direktiv och med tilläggsbudgeten. Vi har haft 

strategiskt forum, vi har diskuterat ramarna med våra nytillsatta styrelser, 

Ålands gymnasium och ÅHS. Jag är helt säker på att styrelsen i Ålands gym-

nasium och i Ålands hälso- och sjukvård är styrelser med både ekonomisk re-

alism och ett socialt patos. Det är heller ingen slump att ordförande för ÅHS 

är Annette Holmberg Jansson, lagtingsledamot och viceordförande är Ingrid 

Johansson, lagtingsledamot. I Ålands gymnasium är det John Holmberg som 

är ordförande och viceordförande är Sara Kemetter. Vi behöver ha den här 

direkta och omedelbara kontakten när vi vet att vi står inför de utmaningar vi 

gör. Men, inte heller det är någon slump. Vi vet att de här personerna med 

resten av styrelserna har ekonomisk realism och ett socialt patos. 

Det kom frågor om barnkonsekvensanalys i tilläggsbudgeten. En av de 

första sakerna som den här landskapsregeringen gjorde var att vi hade en ut-

bildning med Rädda barnen. Vi verkar efter bästa förmåga. Vi har hela tiden, 

när vi har diskuterat ekonomin, haft de som haft det tuffast och som lever 

under ekonomisk utsatthet för ögonen, men också barnen och ungdomarna. 

När vi förverkligar regeringsprogrammet så finns det en hel del där vi vill 

att barns och ungdomars röster också ska höras. Vi har höga ambitioner. Vi 

ska ta fram ett socialpolitiskt program och ett idrottspolitiskt program, vi ska 

följa upp rapporten om ekonomisk utsatthet, vi ska se över sociallagstiftning-

en och grundskolelagen, gymnasielagen och vi ska fortsätta med att imple-

mentera det familjepolitiska programmet. 

Det har också uttryckts tveksamheter kring ledarskapet och det har före-

gåtts av en hel del svepande formuleringar. Ha sådan ryggrad och var klar och 

tydlig med var man tycker att det inte fungerar. Är det mitt ledarskap? Är det 

ministrarnas ledarskap? Är det avdelningschefernas ledarskap? Är det mel-

lanchefernas ledarskap? Jag tror att när man diskuterar ledarskap så har de 

allra flesta ledare en uttalad och klar målsättning och det är resultat. Men vi 

vet också att det finns vitt skilda ledarskap när det gäller sättet att jobba. Jag 

kan garantera lagtinget att mitt sätt att jobba handlar om att göra människor 

delaktiga, att lyfta människor och vara tydlig med det man vill ha utfört. 

Jag tycker att det under debatten kom en hel del skrämselpropaganda. 

Helt plötsligt står vi på ruinens brant, prematurer ska inte få vård, sjuttioå-

ringar ska inte få operationer, vi ska inte få vård utanför Åland. Jag uppfattar 
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också att i utmanande tider behöver det finnas ledarskap också i opposition-

en. 

Talman! Det var vad jag ville ha sagt nu. Ministrarna kommer att redogöra 

för vad som händer på utbildnings- och kulturavdelningen, på kansliavdel-

ningen, på infrastrukturavdelningen och jag tar gärna ny debatt och svarar på 

frågor. Landskapsregeringen är inte här för att det är lätt utan vi är här för att 

försöka göra rätt. Skulle jag önska två saker, om jag backar tillbaka ett halvt 

år, så önskar jag att liberalerna hade haft fel när det gällde ekonomin, men 

det hade vi inte. Vi har mycket utmanande tider när det gäller ekonomin.  

Det har också funnits kritik att tilläggsbudgeten inte reglerar i detalj. Jag 

har gått tillbaka, vilket jag också gjorde under tilläggsbudgetarbetet för att 

titta hur man skrivit tilläggsbudgetar förut. Det är helt sant att de varit mer 

detaljerade men jag kan också, när man gör en resumé, se att man långtifrån 

inte uppfyllde alla saker. Den här tilläggsbudgeten är stram, den är tydlig och 

den har alla möjligheter att uppfyllas. 

Vi vet att i den första tilläggsbudgeten som den förra landskapsregeringen 

lade, så var det sjukdomskostnadsavdrag, det var ökade avgifter på ÅHS och 

det var en massa frågor som heller aldrig uppfylldes. Min uppfattning är att vi 

har förmågan och möjligheterna att uppfylla den tilläggsbudget som nu ligger 

på lagtingets bord. Jag ser fram emot en fortsatt konstruktiv debatt. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag tackar för anförandet. Vi kan väl alla konstatera att re-

geringen har ett digert arbete framför sig och oppositionen ska natur-

ligtvis granska de förslag som regeringen lägger fram och kritisera det 

man inte gillar, men också hålla med där man tycker det är bra natur-

ligtvis.  

Det var en sak som lantrådet nämnde och som vi också kan hålla med 

om och det är skattebasen. Åland har långtgående beskattningsbehörig-

het inom det kommunala. Inom skattebasen finns det kanske en viss 

möjlighet att göra en ändring som är viktig för vår välfärd. Min fråga är 

om det finns några funderingar inom landskapsregeringen att ändra lag-

stiftningen så att kommunerna har möjlighet att förändra sina skattein-

komster? 

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Nu är jag inte säker på att jag förstod ltl Runar Karlssons fråga. 

Tänker ltl Runar Karlsson på fastighetsskatten? I hela arbetet med över-

synen av landskapsandelarna, som för övrigt igångsattes av förra land-

skapsregeringen, men där man inte ville ge ramarna och säga hur det 

skulle se ut med landskapsandelarna, det säger vi nu. Vi har inte råd 

med landskapsandelarna längre. Vi har tillsatt en kommungrupp som 

ska diskutera tillsammans med landskapsregeringen, det är också ett 

sätt att jobba, innan man ställs inför fullbordat faktum. Landskapsrege-

ringen är öppen för alla möjligheter. Vi har ett gemensamt jobb som vi 

behöver göra med kommunerna. Att se över lagstiftning och att se över 

eventuella förändringar i skattelagstiftningen. Jag kan garantera att 

landskapsregeringen är öppen för förslag. 
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Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Nu frågade jag inte efter vad vårt förslag var utan jag frå-

gade efter vad regeringens förslag var och om det finns idéer från rege-

ringens sida, exempelvis att förändra fastighetsskattelagstiftningen så 

att kommunerna har möjlighet att ta ut mera skatt, om man så vill. Det 

finns andra förändringar också som inte har att göra med skattebasen 

men som har att göra med inkomsten. Det finns vissa regleringar av 

maxavgifter för kommunerna. Det är det jag är ute efter, i fall regeringen 

har några idéer om detta? Nu bollade lantrådet det tillbaka till opposit-

ionen ifall vi har några idéer, men det är inte så det fungerar. Vi har 

idéer men vi vill veta om regeringen har några idéer som vi inofficiellt 

kunde stöda för att kunna bibehålla välfärden på Åland och förändra be-

talningsskyldigheten via skatten för medborgarna. Idag kan det vara så 

att en del slipper ganska lindrigt undan vilka kanske borde betala lite 

mera och vice versa. 

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! När det gäller t.ex. fastighetsbeskattningen så behöver man ha 

en dialog med kommunerna. Det är min starka förvissning att det finns 

möjligheter till samarbete inom kommunerna där det finns möjlighet att 

effektivisera och spara pengar. 

Just nu är en reviderad barnomsorgslagstiftning ute på remiss till 

kommunerna. Man tyckte att det fanns otydligheter och knoppigheter i 

lagstiftningen om hur man tolkar personaldimensionering. Sedan finns 

det en möjlighet att höja taket på barnomsorgsavgifterna om kommu-

nerna så vill. Men där väntar vi och hör vad kommunerna vill. Det här 

arbetet är svårt och vi är öppna för olika förslag. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack talman! Lantrådet lyfte förtjänstfullt upp en hel del frågor som är 

väsentliga för skärgården och skärgårdens framtid. Jag tycker mig, se ef-

ter de senaste årens många trafikdiskussioner, att det har fötts en liten 

framtidstro bland en del yngre personer. Man ser att det kanske kom-

mer någonting nu, och då är de viktigt att vi går vidare. Jag tyckte att 

lantrådet lyfte upp de frågor som faktiskt är viktiga för skärgården. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack lantrådet för ett intressant anförande. Jag vill inledningsvis ta fasta 

på det som lantrådet sade om ekonomin, dvs. att det är strama tider som 

gäller. Man talar om jämställda löner, man talar om satsningar på per-

sonalpolitik, man avser stöda vindkraften, man avser gå in med special-

stöd till det privata näringslivet utan att här nämna några namn. Jag 

undrar, faktiskt ärligt, hur det ska rymmas med? Det är svårt från oppo-

sitionen att veta eftersom den tilläggsbudget som är lagd de facto inte 

tar upp hela planperioden utan enbart två år. Den visar i stället på att 

det är de mest utsatta som man ska ta pengarna ifrån samt att man vill 

försöka dränera kommunerna. Det är ändå kommunerna som står för 

omsorgen och skolan, dit de största pengarna går. 
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Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Den ekonomiska situationen är så svår, så utmanande att det 

inte går att helt och hållet freda hälso- och sjukvården och landskapsan-

delarna och utbildningen. Så ser verkligheten ut! Men som jag sade tidi-

gare så är jag helt förvissad om att man kommer att göra ett arbete inom 

styrelserna för respektive myndigheter. Det är ju inte så att vi lägger oss 

ner och dör för att vi har svåra ekonomiska tider. Titta på regeringspro-

grammet. Det finns otroligt mycket positivt och framåtsyftande i det. 

Men det är inte så mycket kostnadsdrivande. Och har vi kostnadsdri-

vande saker så handlar det om omprioriteringar eller att göra saker på 

ett annorlunda sätt.  

Angående jämställda löner uppfattar jag att det finns en total enighet 

i politikerkåren. Det ska förverkligas och det ska man arbeta med. Jag 

skulle vilja dra en parallell till Sverige. Man fortsatte sin grandiosa eko-

nomiska tillväxt trots att man sänkte koldioxidutsläppet. På samma sätt 

ska vi ha modern förvaltning, modern personalpolitik, jämställda löner 

samtidigt som vi håller i ramarna. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack talman! Jag ser kanske inte riktigt den här positiva och framtids-

syftande tron, som lantrådet säger sig se, i tilläggsbudgeten men jag 

återkommer till det i mina egna anföranden. 

Däremot skulle jag vilja säga att det inte är första gången som Åland 

står inför en ekonomisk kris. När man hör lantrådet så skulle man lätt 

kunna tro att det här är något världsunikt som nu har hänt. Åland har 

många gånger tidigare haft svåra ekonomiska lägen. Det vill jag också 

vara tydlig med.  

Avslutningsvis skulle jag vilja fråga var någonstans i oppositionens 

motioner framgår det att vi vill slakta skärgårdstrafiken? Jag skulle 

kanske rekommendera att lantrådet är lite försiktig med sådana utta-

landen, såvida lantrådet inte här kan påvisa var det finns! Är det någon 

som har arbetat för skärgårdstrafiken så är det centern. Liberalerna be-

drev ett smutskastningsarbete i en kampanj mot privatiseringen, en pri-

vatisering som sänkte driftskostnaderna med 3,1 miljoner per år! 

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Det finns starka röster i centern just nu i skärgårdstrafiken om 

att ändra turlistorna. Det vet också tidigare infrastrukturministern om 

att det är avtal skrivna. T.ex. har vi dubbla rutter på norra linjen. Det är 

svårt att ändra ingångna avtal. Det är precis på det viset och inte är det 

första gången. Senast som jag satt i landskapsregeringen gick botten 

fullständigt ur landskapsekonomin. Klumpsumman sjönk med 30 mil-

joner. Förra mandatperioden satt jag i stadsstyrelsen. Samfundsskatter-

na rasade och vi fick ett rejält underskott i staden. Det skulle ha varit 

otroligt skönt om man någon gång skulle få hålla på med politik utan att 

måsta ägna sig åt effektiviseringar och nedskärningar. Men det som har 

hänt sedan 2008 är att vi har pressat luften ur systemet men vi har fort-

farande strukturella underskott. Det är ett problem och vi behöver ta ett 

gemensamt ansvar. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, herr talman! Lantrådet ägnade i sitt anförande rätt mycket kraft åt 

att hylla det egna ledarskapet. Där tror jag det är viktigt att minnas att 

riktigt ledarskap innebär att man ska undvika att kritisera det som ens 

företrädare har gjort och i stället berätta hur man själv vill göra rätt. 

Det som jag gärna vill lyfta är resonemanget kring skärgårdsföreta-

gandet och alla dessa företagare som finns runt om oss och som håller 

vardagen levande. Där föreslår man nu att 50 företag i skärgården ska 

bli av med de socialskyddsavgifter som man hittills har fått stöd för och 

att de pengarna i stället ska kanaliseras till butikerna. Då blir min fråga - 

hur resonerar man när man dels tar bort en given rätt och ger den till 

någon som man anser att behöver den mera? Det är en principiellt in-

tressant frågeställning. 

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Det är precis det som landskapsregeringen gör, och som för öv-

rigt centerns ordförande, ltl Jörgen Pettersson förtjänstfullt skriver i sin 

blogg, hur man ska få ekonomin i balans. Det handlar om prioriteringar 

och det handlar om att analysera hur mycket socialskyddsavgifterna har 

haft för skjuts på skärgårdsföretagen. Den bedömningen har landskaps-

regeringen gjort genom närings- och miljöminister Gunell. Vi tror att vi 

får mest ut av pengarna om vi stöder skärgårdsbutikerna. Vi vet alla hur 

viktigt det är att kunna handla och göra sina dagliga inköp. Vi tror att 

det gör mer nytta för skärgårdsbutikerna. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack talman! Tack för det svaret! Det är klart att det handlar om priori-

teringar. Här har man ansett att butikerna är viktigare än de 50 företa-

gare som blir av med sina stöd. Det kanske inte är avgörande för deras 

verksamhet, det känner jag inte till. 

Den andra frågan gäller kontakterna gentemot Sverige och Finland. 

Lantrådet betonar vikten av en direkt och omedelbar kontakt, vilket jag 

är den första att hålla med om. Det är oerhört viktigt, när man är liten, 

att ha bra relationer med de som är större. I vårt fall, på Åland, har vi 

egentligen två makter att handskas med. Den första är den i Finland och 

den andra är den i Sverige, vilket bygger vår vardag varenda dag. Min 

fråga är väldigt enkel. Hur många gånger har lantrådet under dessa fem 

månader i regeringen träffat Sveriges eller Finlands statsministrar? Det 

är ett sätt att lyfta självstyrelsen, enligt min mening, och något som 

borde vara självklart. 

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Först skärgårdsföretagandet. Det är precis på det viset som ltl Jörgen 

Pettersson säger, socialförsäkringsunderstöden har inte haft en avgö-

rande betydelse och de har varit mycket litet utnyttjade. Vi tror att det 

har större effekt när det gäller skärgårdsbutikerna. 

När det gäller Ålandskontoren i Helsingfors och i Stockholm så har vi 

analyserat det. Det finns ett rätt gediget underlag och jag ser också på en 



  

462 

förtjänstfull motion som centern har skrivit, där man för ett resonemang 

men där man i klämmen kommer till samma slutsats som landskapsre-

geringen gör. Det kanske inte är det rätta att arbeta och betala hyra utan 

vi måste se på andra strukturer. Där har vi ett mycket gott samarbete 

med Ålands näringsliv och inte minst med den svenska generalkonsuln. 

Det finns också ett stort behov för de politiska partierna att ha kontakter 

till den finska riksdagen. Det var oerhört uppskattat att lagtinget tog sig 

tid att komma till riksdagen. Kanske det är en sådan sak som man kunde 

göra en gång per mandatperiod. De politiska partierna behöver möta 

sina systerpartier kanske en gång per år. Vi ska se på nya sätt att jobba.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! Jag skulle vilja påstå att liberalerna har ändrat sig i 

sin politik vad gäller kommunerna. Tidigare jobbade man för att få ett 

samarbetsstöd till kommunerna för att man skulle minska kostnaderna. 

Nu har man, enligt lantrådets egen utsago, siktat på bärkraftiga kom-

muner. Man ska sammanslå kommunerna! Vad är det som har hänt på 

vägen från att man var ett oppositionsparti till att man har blivit rege-

ringsparti? Är det de andra partierna som är med i regeringen, utöver li-

beralerna, som har påverkat eller vad har hänt? Likvärdig service, har 

man tidigare sagt att man vill uppnå, tack vare ett samgående mellan 

kommunerna. Jag har inte fått definitionen av likvärdig service ännu. 

När vi hade en arbetsgrupp och diskuterade vad likvärdig service skulle 

vara så kunde man inte definiera vad det innebar. Ett svar på detta 

skulle vara väldigt roligt. 

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Samarbetsunderstödet till kommunerna finns kvar. Det finns 

absolut kvar! Det kan inte undgå någon att se den processen som är 

igång i hela det åländska samhället både på norra Åland och på södra 

Åland. Det funderas och jobbas alldeles febrilt. Vad som är orsaken till 

det är kanske att vi har haft en process framåt. Vi ser att det finns ett 

uppdämt behov. Vi kommer att utföra en kommunutredning och den 

kommer att vara mycket demokratisk. Alla kommer att få göra sin röst 

hörd. Vi kommer att samarbeta med kommunerna och med näringslivet 

och det är väldigt viktigt att vi för en medborgardialog. Jag hoppas att ltl 

Brage Eklund vill vara delaktig i det arbetet. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! För mig är det litet märkligt. Vi har tre processer på 

gång. KST-reformen, vi har en utredning om samgående av kommuner-

na och så har vi en effekt av SOTE-reformen som vi inte ännu vet ut-

gången av. Slår SOTE-reformen in fullt ut på Åland så kanske vi inte be-

höver fundera alls om vi ska ha några kommuner längre. Samma sak är 

ifall vi kommer fram till den slutsatsen att kommunerna ska samman-

slås, då är KST-arbetet helt onödigt. Någonting är det som man gör fel i 

det här systemet eftersom man jobbar från tre olika håll. Slutresultatet 

har man fortfarande inte klart för sig. Kommer man att spara pengar? 
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Det är inte det som är det viktiga, säger socialdemokraterna, utan det är 

likvärdig service. Men man kan inte säga hur den likvärdiga servicen 

blir. 

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Det är precis sant! Vi har många processer igång. Landskaps-

andelssystemet, KST och kommunutredningen. Där försöker vi jobba på 

ett strukturerat sätt. Vi har ett ministerutskott som består av finansmi-

nistern, kansli- och kommunministern och social- och miljöministern. 

Vi har tillsatt en arbetsgrupp för att kunna ha direkt dialog med kom-

munerna och vi kommer väldigt intimt att diskutera och föra fram pro-

cessen tillsammans med kommunerna. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Efter att ha hört lantrådets anförande så känner jag ett be-

hov av att påminna lantrådet om att hon fick överta ledarskapet för en 

av Europas mest framgångsrika regioner. Vi har det nästan faktiskt bäst 

ställt i hela Europa. Då tycker jag att den här lite ödesmättade diskuss-

ionen, som lantrådet ger uttryck för, kanske inte riktigt stämmer med 

verkligheten. Det finns nog sådana som har det betydligt jobbigare i 

Europa just nu. Jag ska återkomma med det i mitt anförande som jag 

snart ska hålla. 

Min fråga till lantrådet är - i måndagens debatt gavs två väldigt tyd-

liga bilder. Den ena var att finansministern kommer att genomdriva 

budgeten så som den ligger. Ett av regeringspartierna - socialdemokra-

terna - sade att konsekvensanalyserna kommer att avgöra hur de kom-

mer att ställa sig och att det kommer att bli hårda förhandlingar. Vilket 

ben står lantrådet på? Jag tror att det finns ett stort allmänt intresse för 

det. Står hon på finansministerns sida eller står hon på socialdemokra-

ternas sida? 

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Det är precis på det viset, där delar jag ltl Roger Nordlunds 

uppfattning, att vi har det mycket bra. Då kan det väl inte heller vara på 

sin plats att man håller på med skrämselpropaganda och säger att vi inte 

ska ha prematurvård och att vi inte ska ha vård utom Åland. Det liknar 

heller ingenting, tycker jag! 

När det gäller vilket ben som lantrådet står på så står lantrådet stadigt 

på regeringsbenet. Vi har satt ramar, vi har ett strukturellt arbete och nu 

ska vi förverkliga det vi har sagt att vi ska göra, tillsammans med mode-

rater, liberaler och socialdemokrater. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Det var inte något riktigt svar på frågan som gällde konse-

kvensanalyserna. Jag utgår ifrån att man kommer att göra konsekvens-

analyser, framförallt angående neddragning med 700 000 till de sociala 

stöden. Inledningen på min första fråga var därför att det känns lite 

svårt att vi ska behöv dra ner på just de stöden med tanke på det väl-

stånd som ändå har byggts upp på Åland. På Åland har vi en tradition 
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och en kultur där vi brukar ta hand om varandra och där alla människor 

ska ha det ganska bra. Nu verkar det brytas i och med det här förslaget. 

Vilka är de förslag som kommer? Vi vet inte, vi vet bara om 700 000! 

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Vi har också ett sinne för proportioner. Vi pratar om 700 000 

på en total kaka om 25 miljoner! Det är precis det vi ska göra. Vi ska 

göra konsekvensanalyser. Kan man nagga på vissa stöd med att höja in-

komstgränsen, att du t.ex. kan jobba mer för vissa stöd. Kan vi nagga li-

tet på stöden men stödja ensamförsörjarna? Vi har ett gediget arbete att 

göra och det ska vi göra gemensamt. Vi ska titta på de här frågorna. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Tack, herr talman! Lantrådets presentation och kompletterande presen-

tation av budgeten gick väldigt snabbt över och blev i stället ett försvar. 

Jag tror att orsaken till varför lantrådet tvingas till försvar är att till-

läggsbudgeten är så otydlig, vilket också har framkommit av lantrådets 

presentation. 

Lantrådet säger själv att handlingsprogrammet ska följas upp så som 

det är lagt. Det trista i det fallet är ju att uppföljningarna från hand-

lingsprogrammet inte finns med i tilläggsbudgeten, endast till små de-

lar. Det finns mycket text, men just alla dessa projekt som lantrådet 

nämner saknas. Med framtidstro och projekt som kan göras utan kost-

nader osv. Varför beskrivs inte de här? Varför får man inte se de offen-

siva satsningarna inom näringspolitiken och den nya grundskolan som 

ska bildas genom grundskolelagen, att man formulerar vad man vill och 

vad man har för visioner och hur det kommer att se ut. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Som jag sade så är tilläggsbudgeten väldigt stram och den har 

fokus på ekonomin. Men det är regeringsprogrammet som gäller. Precis 

där står det om gymnasialstadiet och om en ny grundskolelag och det 

arbetet är igångsatt. Det lönar sig väl inte att upprepa det som står i re-

geringsprogrammet. Det sade vi också, det vill vi inte göra. Men, leda-

mot Lundberg. Det kommer att komma en ny grundskolelag, det kom-

mer att komma ett meddelande om energi- och klimatstrategi och ni 

kommer att få utvärdering om gymnasialstadiet. Det kommer, precis 

som det brukar, genom budgetförslag, genom lagframställningar och 

genom meddelanden. Precis på samma vis som det alltid har gjort. Det 

är regeringsprogrammet som gäller. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Det talas mycket om ledarskap. En viktig del av det är att 

löften behöver hållas och att man framförallt håller sig till sanningen 

och lyssnar noga på vad som sägs. Det utlovades att det skulle komma 

mera innehåll. Vi har fått en lista på lagstiftningar som kommer men 
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som inte heller stämmer överens med vad som står i handlingspro-

grammet. Vi borde få veta lite mera vad regeringen vill. Det har vi fortfa-

rande inte fått något riktigt svar på. Jag tror också, att då man ger ra-

marna när det gäller den ekonomiska delen, att ramarna åtföljs av vilken 

övergripande politik man vill föra - vilken hälsovårdspolitik, vilken ut-

bildningspolitik, vilken näringspolitik, vilken socialpolitik osv. Det är 

också en grundläggande faktor för att de som ska jobba vidare med det 

här ska veta att de inte gör onödigt arbete, vilket inte borde få före-

komma nu när vi ska spara pengar. För det här - att man lägger en ram 

och sedan får man se om vi godkänner det som föreslås - gör ju att det 

blir en väldig osäkerhet. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

 Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Nu verkar det som om ltl Britt Lundberg varken har suttit i 

landskapsregeringen eller i lagtinget. En bråkdel av det som produceras 

står i regeringsprogrammet. Det kommer en massa lagstiftning som har 

med EU-direktiv att göra. Det vi har sagt i regeringsprogrammet är det 

som vi vill prioritera politiskt. Vi vill ha en ny grundskolelag, vi vill ut-

värdera gymnasialstadiet, vi vill ha en energi- och klimatstrategi, vi vill 

ha en kommunutredning, vi vill göra prioriteringar inom infrastruk-

turen och vi vill ha en kortrutt. Allt det finns i regeringsprogrammet. Jag 

tycker att det är onödigt att upprepa allt det som står där. Det kommer 

att komma lagförslag, meddelanden och budgetar till lagtinget, precis 

som vi alltid har gjort i hela självstyrelsens historia. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, herr talman! Tack fru lantråd! Jag tror att de flesta ålänningar 

uppskattar att höra det som fru lantrådet just sade, att landskapsrege-

ringen är beredda på att sälja Naturbruksskolan och Bärö sjöbevak-

ningsstation samt Jan-Karlsgården. Via det ger man per automatik det 

åländska näringslivet och entreprenörskapet möjligheter att skapa 

någonting som betyder skatteintäkter och arbetsplatser, precis det som 

behövs idag. Landskapsregeringens fastighetspark är stor och en avytt-

ring av en del fastigheter kommer att göra gott. Dels ger det ett kapital-

tillskott men man kommer också att kunna fokusera mera på de fastig-

heter som man verkligen har nytta av. Så det är bra, smart och behöv-

ligt! 

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Precis så är det! Om vi frigör fastigheter så finns det utrymme 

för företagande och entreprenörskap. Dessutom, som grädde på moset, 

kan vi få ner internhyrorna för vår egen förvaltning. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Harry Jansson, replik 

Tack talman! Ifall man från våra led i oppositionen kan peka på brister i 

det som landskapsregeringen håller på med så kan man ju inte klaga på 

ledarskap när det gäller kommunstrukturfrågan. Här visar man med all 

önskvärd tydlighet att man tänker göra något radikalt med vårt kära 

Åland. Vi vet alla att det är oåterkalleligt, det som görs, när man slår 

sönder fungerande strukturer och tar lusten ur dem som berörs, att ta 

ansvar för sin närmiljö. 

Vi ser i tilläggsbudgeten hur landskapsregeringen skaffar sig medel 

för att tvinga fram en reformering av den åländska kommunala struk-

turen. Å ena sidan säger man i tilläggsbudgeten att man vill ha en utred-

ning och lägger ner 180 000 på den. Med vilka medel är landskapsrege-

ringen ute för att nå fram till den här förändringsprocessen? 

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! När det gäller kommunutredningen så är det precis det vi gör. 

Vi ska ta fram en utredning. Vi har fått ett bra avtal med en erkänd kon-

sultfirma, vi har erfarenhet från Sverige och vi har också erfarenhet från 

rikssidan. Men det bästa av allt - den här konsultfirman knyter sig till 

åländska konsulter. Kansli- och kommunminister Fellman kommer att 

redogöra mera i detalj för det här, men det betyder också att vi skaffar 

oss mera kunskap i det åländska samhället. Man kommer att se på en-

kommunsalternativet och konsultfirman kommer att ta fram det som de 

tycker att är bäst. Sedan ska ett tredje alternativ processas fram med alla 

oss som är aktiva i kommunerna, med kommunalpolitiker, med med-

borgare och med näringslivet. Därefter ska man rangordna alternativen. 

Det är en utredning! Ska det sedan vara lagstiftning så kommer det till 

lagtinget i sedvanlig ordning. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack för den förklaringen lantrådet! Det låter ju bra! Problemet, som vi 

ser från centern, är att man har beställt en utredning och lägger 

200 000 på den, betalar externa konsulter och tror att de har sanningen. 

Samtidigt skriver man att ”Nu har man redan inlett kommunallagstift-

ningsprocessen för kommunindelningen”.  

Min fråga till lantrådet är - vilka direktiv har getts till lagberedningen 

i den här frågan? Är det så att man kommer att ha tvingande lagstiftning 

för att förändra kommunerna, dvs. en genomgripande förändring av hur 

man hittills har hanterat det kommunala självbestämmandet. Vilka di-

rektiv är det som styr det påbörjade lagstiftningsarbetet? 

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Ltl Harry Jansson hade en förtjänstfull lagmotion där vi ser behovet av 

att revidera hela kommunallagstiftningen. Det ska vi också göra. Det 

finns ett stort arbete att göra när det gäller den åländska kommunalla-

gen. Det är väl egentligen ett fattigdomstecken, att självstyrelsen har en 

uråldrig kommunallag. Inte har vi gett något direktiv till lagberedningen 

ännu. Det är det som den här utredningen ska ta fram. Inte finns det nå-

gon färdig facit. Vi är öppna för att alla kavlar upp ärmarna och ser att 

det finns gräsrotsrörelser som jobbar på i sina kommuner, som ser nyt-
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tan av att samarbeta och att gå ihop. Så, ta upp klackarna ur marken och 

var med i det här förändringsarbetet - nya tider, nya sätt att jobba!  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Roger Nordlund 

Herr talman! Jag är den första att medge att det inte är lätta tider för att göra 

upp budget. Tiderna är osäkra och Finlands ekonomiska situation är för när-

varande svår. Jag tycker att den sparnivå som regeringen lagt sig på för 2016 

och 2017 är motiverad på totalnivå men, precis som det redan framgått, 

skulle vi i centern ha gjort vissa andra prioriteringar. Vi skulle försöka i det 

längsta att skydda de svaga och göra dem starkare i samhället och därigenom 

gett budgeten en lite mänskligare profil. 

Finansminister Perämaa lyfte i sin presentation fram rambudgeteringen 

som arbetsmetod. Det är ett vedertaget och bra arbetssätt gentemot förvalt-

ningen. Men, herr talman, det som regeringen lämnar till lagtinget för beslut 

ska inte vara ramar, vars innehåll och konsekvenser är okända. Lagtinget re-

presenterar folket och har i huvudsak två uppgifter - att stifta lagar och att 

godkänna budgeter, efter att de granskats i sina respektive utskott. Lagtinget 

och ålänningarna har rätt att veta vad besluten får för konsekvenser för den 

enskilde och i allmänhet.  

Den nu föreliggande tilläggsbudgeten uppfyller inte dessa grundläggande 

krav tillfullo. Det här försvårar betydligt vårt arbete i lagtinget. Jag hoppas att 

vi under utskottsbehandlingen i lite högre grad kan klargöra politiken och 

konsekvenserna av den.  

Herr talman! När man ska bedöma en tavlas kvalitet, så är det inte ramar-

na som är avgörande. Det är det som finns innanför ramarna som avgör. Pre-

cis på samma sätt är det med budgeten. Vi vet ännu inte vilka färger som 

kommer att vara dominerande i de tavlor som skapas. Vi vet däremot, efter 

måndagens debatt, att det finns olika åsikter inom regeringen vilka pensel-

drag som ska dras. Så ska det inte vara! När regeringen kommer till lagtinget 

med en budget ska det vara tydliga förslag att ta ställning till.  

Herr talman! Det som jag saknade under presentationen av regeringspro-

grammet lyser lika mycket med sin frånvaro i den här tilläggsbudgeten, näm-

ligen en övergripande ekonomisk-politisk diskussion om var Åland befinner 

sig. Regeringen upprepar ideligen att hållbarhetsgapet är 20 miljoner och att 

budgeten ska minskas med det beloppet, t.o.m. oberoende av konsekvenser-

na, enligt vissa.  

Vi bör tänka på några saker. För det första att klumpsumman som finansi-

erar merparten av vår budget bygger på statens skatteinkomster om 0,45 pro-

cent. Dessa skatteinkomster räcker inte till för att finansiera välfärden och 

rättssamhället i Finland. Man lånar ca tio procent av budgeten för att upp-

rätthålla den service och välfärd på den nivå de har. Lägg därtill att relations-

talet 0,45 procent fastställdes för ca 25 år sedan när Ålands befolkning var 20 

procent lägre än vad den är idag. Det säger sig självt att det blir en mycket 

svår ekvation att anpassa den offentliga verksamheten och välfärden, som 

självstyrelsen ska ansvara för, till den låga inkomstnivå som just nu finns i 

Finland. Om vi ska anpassa Åland till den inkomstnivå som hållbarhetsgapet 

på 20 miljoner utgår ifrån, ska vi inte bara bli lika som Finland utan vi måste 
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sannolikt ha servicenivåer som är betydligt lägre än i Finland, eftersom vi inte 

lånar och nu har en betydligt större befolkning än när relationstalet fastställ-

des. Det här är en problematik som jag tycker att man måste våga inse finns 

och diskutera i vårt samhälle. 

Jag tror att det är ganska få på Åland som är medvetna om konsekvenserna 

som uppstår om man rakt av fullföljer regeringens målsättning och tar bort 

ytterligare 15 miljoner ur budgeten. Vilken välfärd har vi då? Vilken självsty-

relse ha vi då - och framförallt - vilken självstyrelsevilja finns då inom för-

valtningen och bland befolkningen? Vi har redan en förvaltning där vissa 

nyckelpersoner faktiskt håller på att jobba ihjäl sig. Vi har redan självstyrel-

seområden inom vilka vi har mycket knappa resurser, om ens några alls. Får 

vi en lägre servicenivå och sämre välfärdssystem på Åland än i Finland, varför 

ska ålänningarna då vilja ha mera självstyrelse? 

Herr talman! Politik - och speciellt självstyrelsepolitik - är ett långsiktigt 

arbete. Ungefär vart trettionde år har det gjorts större revideringar av själv-

styrelselagen. Just nu pågår ett sådant arbete i den s.k. Ålandskommittén un-

der ledning av president Halonen. Att utveckla självstyrelsen och vårt självbe-

stämmande är alltid ett angeläget arbete. Men med tanke på den språkliga 

utvecklingen i landet vågar jag säga att den nu pågående revisionen, och ut-

fallet av den, kommer att ha en avgörande betydelse för hur vårt samhälle 

kommer att se ut i framtiden. 

Den språkliga kylan mot det svenska språket i landet gör det viktigt att vi 

nu klär på självstyrelsen mera kompetens och inte klär av den, genom att 

flytta service till Finland, så som det bl.a. föreslås i den här tilläggsbudgeten. 

Herr talman! Ålänningarna har rätt att ha samma rättssäkerhet, trygghet 

och tillgång på service på sitt modersmål – svenska. Det är det som är själv-

styrelsens målsättning och det är därför vi har den. 

Sammanfattningsvis, herr talman, skulle jag vilja säga så här – Det skulle 

vara lätt att kritisera de tomma ramarna för 2018 och 2019, men jag tror att 

det är ganska klokt att göra det så som man nu gör i regeringen. Man behöver 

se konsekvenserna av de inbesparingar som görs nu och man bör göra väldigt 

noga konsekvensanalyser av ytterligare åtgärder. Vi kommer väldigt nära in i 

märgen i självstyrelsen och i de välfärdssystem som vi har. Betänk det som 

jag sade med befolkningen och inkomstnivån i landet! Jag tror det är klok po-

litik att lämna 2018 och 2019 öppna. Vi ska också se hur inkomstutvecklingen 

blir i landet som helhet. Jag delar finansminister Perämaas åsikt att man ska 

vara försiktig med tanke på hur de senaste åren har varit, men det finns också 

vissa positiva tecken i det finska näringslivet. Jag läste en artikel i Vasabladet 

häromdagen där man mycket riktigt konstaterade att jämfört med Sverige så 

har Finland idag en mycket svårare situation och en sämre konkurrenskraft. 

Men om vi ser framåt så har Finland faktiskt bättre förutsättningar än vad 

Sverige har, det Sverige som vi ofta jämför oss med. Vi har en bättre grundut-

bildning, vi har en bättre högre utbildning här i landet och Finland är ett 

mycket innovativt land. Finland genomgår just nu en svår kris, men det har 

man gjort förut också och man har kommit ur den. Jag vågar och vill tro att 

det ska bli så också den här gången. 

Herr talman! Avslutningsvis tror jag att det är bra att vi lämnar 2018 och 

2019 öppna och ser på inkomstutvecklingen, ser på konsekvenserna och ser 

hur vi kan jobba på nya sätt. Det är precis som lantrådet sade, att i dessa tider 

som vi lever nu kan vi inte tänka som vi gjort förut. Vi måste göra saker på ett 
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annorlunda sätt. Förvaltningen måste moderniseras hela tiden och vissa sa-

ker måste fasas ut medan andra saker faktiskt växer fram och blir viktigare. 

Till det ger jag regeringen mitt fulla stöd med ett fortsatt moderniseringsar-

bete. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Avslutningen på anförandet var ju ett ganska starkt beröm 

och ett godkännande av upplägget för den ekonomiska politiken under 

mandatperioden. Det tackar vi förstås för! 

Men, det var inte det som jag begärde replik för. Jag har personligen 

funderat rätt mycket på hur centerpartiet, som har suttit vid makten i 

tre till fyra decennier nu, kunde avsluta sin mångåriga regeringsmed-

verkan med att lämna ett hållbarhetsgap på ungefär 20 miljoner euro för 

andra att reda upp. Efter invändningen i det här anförandet så förstår 

jag det mycket väl. Det som tidigare finansministern och nuvarande lag-

tingsledamoten Nordlund sade ”inom ramen för nuvarande självstyrel-

sesystem så kan vi inte själv klara av att hantera vår ekonomi”, att det 

är Finland som ska vidta åtgärder. Vi kan inte, sade ledamoten Nord-

lund, hantera det. Det är att självstyrelsepolitiskt lägga sig på rygg! 

Talmannen 

Tiden är ute. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Ledamoten Perämaa uppfattar saker på ett felaktigt sätt. 

Min fasta uppfattning är att vi kan klara den situation som vi har genom 

att använda oss av den goda likviditet som vi lämnade efter oss på 50 

miljoner, vi har PAF-pengar, vi har ett skuldfritt samhälle och vi har bo-

lag som går ganska bra. Det handlar om att man har en sådan planering 

och att vi verkställer politiken på ett så klokt sätt som möjligt och ser till 

att vi har en långsiktig uthållighet. 

Det som jag tycker är skrämmande med dagens politik är att det finns 

bara en sak som gäller, och det är affärsbokföringens sista siffra. För mig 

är självstyrelsepolitik och samhällsbygge någonting större. Man måste 

ha ett långsiktigt tänkande, man kan inte se det strikt bara för ett år. 

Kvartalsekonomi, som finns på andra håll, kan vi inte föra in i vår sam-

hällspolitik för då går det på tok med det åländska samhället. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Likviditeten först! I det budgetförslag som lades, för det 

blivande nya lagtinget och den nya regeringen, fanns det förslag på lik-

viditetsminskning om 35 miljoner euro, vissa saker kopplat förstås till 

lånedelar med PAF-pengar. En ytterst stor del av likviditeten, på mellan 

40 och 50 miljoner, skulle förbrukas om man genomfört det som före-

slogs under ledning av förre finansministern.  

PAF-pengar – javisst finns det PAF-pengar! Men i samma budgetför-

slag gick man in för att ta drygt 100 procent av den vinst som PAF gene-

rerade. Det finns inte utrymme där heller om vi ska internationalisera 

den verksamheten.  

Jag vill ändå hävda att jag uppfattade saken rätt. Ledamoten Nord-

lund sade att ”Åland har inte förmåga att själv hantera sin ekonomi” 
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utan vi är beroende av andra. Vi är beroende av Finland. Men jag menar 

att vi har ytterst goda möjligheter att göra det vi kan själva. 

Talmannen 

Tiden är ute. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Det är precis tvärtemot vad finansminister Perämaa säger. 

Min bestämda uppfattning är att vi inte ska låta en kris i den finländska 

ekonomin förstöra också det åländska samhället och välfärden på Åland. 

Vi har resurser och vi har medel som vi kan ta till för att klara det 

åländska samhället och en sådan välfärd som ålänningarna vill ha och 

som vi har rätt till, med tanke på det hårda arbete som har gjorts i det 

åländska samhället av alla de människor och företag som jobbar här.  

Jag tycker att finansminister Perämaa och jag, som båda varit fi-

nansministrar, vet att likviditeten är en siffra när man lägger budgeten 

och sedan förverkligas någonting helt annat. Så har det skett precis nu 

också.  

I den förra, avgående regeringen sade vi att de stora övergripande 

frågorna tar vi inte ställning till nu utan det lämnar vi till den omställ-

ningsbudget som kommer. Beroende på hur sammansättningen blir så 

kommer man att göra prioriteringar. Det tror jag att samarbetspartierna 

kan informera om ifall de är ärliga. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Ledamoten Nordlund uppehåller sig en del kring förhållandet 

mellan lagting och landskapsregering och ger också uttryck för den fru-

stration som man faktiskt känner i opposition när man inte i detalj kan 

vara med och styra hur tavlan målas. Det är så att i lagtinget sätter vi 

ramarna, vi drar ut de stora riktlinjerna och i landskapsregeringen så 

målar man tavlan. Lagtinget kan ange en riktning men inte gå in i detal-

jerna. Där finns en frustration som man upplever i opposition, man kan 

inte vara med desto mer i detaljerna 

Samtidigt stämmer inte det som nu sägs flera gånger från centerhåll, 

att det inte finns några klara riktlinjer i den här budgeten. Det här är en 

tilläggsbudget för år 2016. Det som händer under 2016, det ska vi ta 

ställning till. Där har vi detaljerade förslag. Sedan föreslås ramar för 

2017. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Det är precis så som lantrådet sade. Hon har gått tillbaka 

till tidigare tilläggs- och omställningsbudgeter och konstaterat att man 

där varit mera konkret. Det är ett trendbrott att man nu går med större 

öppenhet och begär någon sorts fullmakt in blanco ifrån lagtinget för att 

fastställa vissa saker. Det är inte bra för demokratin på Åland, det vågar 

jag påstå.  
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Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! I verkligheten är det så att det här är ett annat sätt att jobba, 

man gör klart alla konsekvenser innan man går till lagtinget. Om jag 

tänker tillbaka på den tilläggsbudget som kom för fyra år sedan så före-

slog man saker i detalj som man sedan inte kunde leva upp till. Man 

kom fram till att konsekvenserna blev för allvarliga för det åländska 

samhället. 

Ledamot Nordlund talar om utvecklingen av självstyrelsen. Jag tycker 

att vi verkligen har använt självstyrelsen, för vi har det mycket bättre på 

Åland. Vi har högre servicenivåer på många håll, vi har lägre avgifter för 

befolkningen och vi har större invånarförmåner. Det är ett faktum. Det 

har ingenting att göra varken med Finlands kris eller att självstyrelsen 

skulle vara begränsande utan vi har använt våra ramar på ett sådant 

sätt. Vi måste också nu anpassa ramarna så att vi även i framtiden kan 

fortsätta att ha den här goda självstyrelsepolitiken också för kommande 

generationer. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Det är just det som är min poäng i mitt anförande. Jag 

tycker att det är den diskussionen som saknas. Hur ska man klara av att 

ge den om man tar bort 20 miljoner ur budgeten. Jag tror inte att den 

här regeringen kan trolla utan det är faktiskt verksamheter och service-

nivåer som man måste gå in på. 

Rent teoretiskt är det så att om ska man fullfölja det som den här re-

geringen säger, då ska vi ha lägre servicenivåer på Åland i framtiden. 

Det tror jag inte att ålänningarna är beredda att ta i dagsläget. 

Sedan är det alldeles riktig, herr talman, att 2016 gäller det vissa kon-

kreta besparingar som är en följd av den förra regeringens arbete och 

framförallt den förra ÅHS-styrelsens goda arbete. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, herr talman! Tack ledamot Nordlund! Jag skulle vilja ställa en 

fråga till ledamot Nordlund. Vem är egentligen den stora förloraren om 

man fortsätter att trampa längs den väg som Åland nu har trampat på, 

med centern i spetsen, och som har lett till ett strukturerat underskott 

på 20 miljoner? Vem är de stora förlorarna i det samhälle som skapas på 

sikt? Det skulle vara intressant att veta. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Jag upprepar det jag sade tidigare. Politik måste man vara 

långsiktig i. Om ltl John Holmberg ger sig tid att gå tillbaka och titta i 

boksluten från 1993 och framåt, så kommer ledamoten Holmberg att se, 

att det finns ganska stora fluktuationer.  

 Vi har ändå hållit en jämn linje i vår välfärd och försökt hålla en 

åländsk nivå på det hela, utgående från att vi har full sysselsättning, vi 

har ett bra näringsliv och det har funnits en vilja för det i Ålands lagting. 

Jag vågar påstå att den kris som var i Finland och på Åland i början på 

1990-talet, alltså 1993, 1994 och 1995, var betydligt större än den som 
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Finland genomlever nu. Här på Åland hade vi då en tioprocents arbets-

löshet medan vi idag, i praktiken, har full sysselsättning. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, herr talman! Det som är märkligt är att man på Åland sällan haft 

större inkomster än vad man har idag. Vi har ett näringsliv som mår bra 

men vi har de facto ett offentligt strukturellt underskott som skapar en 

kostym som vi absolut inte har råd med. 

I motsats till ledamoten Nordlund och centern så är jag fullt överty-

gad om att vi idag har en kapabel regering, med finansminister Mats 

Perämaa, som definitivt har greppat det här väldigt bra och som inte be-

höver lägga sig på rygg och vänta på att Finland ska komma och hjälpa 

till. Jag är helt övertygad om att det finns goda åtgärder som, under den 

här mandatperioden, kommer att vända den här skutan. Varför skulle 

inte vår regering lyckas med det här när vårt åländska näringsliv gör 

det? Men vårt åländska näringsliv har inte stått stilla och väntat och tit-

tat på vad man gör runtom oss. De har utvecklat, rationaliserat och ut-

vecklat sin produktivitet till en lägre kostnad. Titta bara på våra duktiga 

färjerederier!  

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Den inkomstnivå som landskapet har nu, när det gäller 

klumpsumman, är densamma inkomstnivå som vi hade 2008. Det är 

precis som lantrådet också sade i sitt anförande, att när den förrförra re-

geringen tillträdde så rasade klumpsumman pga. att rysshandeln för-

svann osv. Lantrådet Viveka Eriksson hade att ganska tufft jobb att ta 

tag i det. Nu har vi arbetat oss tillbaka till 2008 års inkomstnivå. Jag 

tycker att man måste vara ärlig när man säger saker och ting. I den långa 

linjen så är våra inkomstnivåer på en ganska normal nivå, utgående från 

det. 

Jag stöder den inbesparingsnivå som regeringen nu har lagt för 2016 

och också för 2017, men jag vill varna för 2018 och 2019. Ska man ta 

bort ytterligare 15 miljoner ur den åländska välfärden så kommer det att 

få konsekvenser som blir ganska svåra. Jag hoppas att regeringen gör 

ordentliga konsekvensanalyser före man kommer till lagtinget. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Tack talman! Jag blir aningen förvirrad av ledamoten Nordlunds och 

centerns retorik i det här sammanhanget. Man pratar mycket om fram-

tidstro men samtidigt upplever jag att det är centern som utmålar uto-

piska framtidsscenarior. Jag blir också lite förvirrad över resonemanget 

kring att ”vi behöver ta tag i vår ekonomi”, men om vi ska ta tag i den på 

allvar så ”kommer välfärden att skjutas i sank”. Menar ledamoten Nord-

lund att vi ska ta lån för att finansiera driften och välfärden? 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Jag och centern menar inte att vi ska ta lån för att finansi-

era driften av vårt samhälle. Däremot när det gäller investeringar kan 

man behöva ta lån. Jag tycker att man ska utnyttja det fastighetsverk 
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som vi har skapat för att göra de nödvändiga investeringar som behövs i 

infrastrukturen. På samma sätt tycker jag också att man ska gå vidare 

när det gäller skärgårdstrafiken och den nödvändiga kortruttsutbyggna-

den, så att man på sikt ska få lägre driftskostnader. Det är riktigt.  

Sedan ska man utnyttja de resurser som vi har i form av likviditet. Vi 

har PAF-pengar och vi kan använda våra bolag på olika sätt. Då får vi en 

egen åländsk lösning och inte anpassar oss till den finländska krisen helt 

och hållet, för det är det som jag tycker att man är på väg att göra nu. 

 Det ska bli intressant att debattera med ltl Inger Johansson, efter ett 

eller två år, när man börjar se konsekvenserna av de investeringar som 

nu föreslås. Då blir det lite tuffare. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Tack, herr talman! Jag är övertygad om att det kommer att bli tufft. Jag 

tror inte heller att någon annan påstår att det här skulle vara en enkel 

sak. Vi har nu en regering, och framförallt ett lantråd, med hjärta och 

hjärna. Vi har ett starkt ledarskap och en stark framtidsvision om att vi 

ska ha ett hållbart Åland, inte bara nu utan även i framtiden. Jag sitter 

lugnt och tryggt i båten. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Det är bra att ltl Inger Johansson sitter lugnt och tryggt i 

båten. Men vi som sitter i Ålands lagting har ett ansvar för hela Åland. 

Det var en ledare som frågade för någon vecka sedan att ”hur mår rege-

ringen”? Jag hoppas att det blir så att vi inte ska behöva fråga att ”hur 

mår Åland”, efter de reformer som görs. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Ledamot Nordlund kritiserar att man inte får in-

formation i Ålands lagting om detaljerna över vad som ska göras. Det 

håller jag inte med om. Vi har en tilläggsbudget för 2016 där det tydligt 

framgår vilka anslag som förändras för år 2016. Man har dessutom med 

information om hur man ser på 2017 och framåt på ramnivå.  

Jag vill hänvisa till den för fyra år sedan då nyblivna finansministern 

och som nu står i talarstolen. Han beskrev då att en av de viktigaste sa-

kerna med den tilläggsbudgeten som finansminister Nordlund då pre-

senterade, jag citerar – ”Vi som landskapsregeringen och ni som lag-

ting ska sätta upp de stora målen och ge de stora ramarna och sedan 

ska det kunna förverkligas av duktiga och kompetenta tjänstemän”. Nu 

står ledamot Nordlund i opposition och kritiserar detsamma. Varför har 

ledamot Nordlund ändrat sig? Är de plötsligt viktigt att inte följa det 

som finansminister Nordlund sade tidigare? 

Talmannen 

Tiden är ute. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Exakt det som jag sade då står jag fast vid fortfarande. Re-

geringen ska komma till lagtinget med konkreta förslag och de stora må-



  

474 

len. Vi beskrev konkret vad vi önskade göra. Sedan lyckades vi inte ge-

nomföra allt, det ska vi ärligt medge, men så är den politiska verklighet-

en. Men vi var tydliga med vad vi ville göra. Det är det som jag saknar i 

den här budgeten. 

Man pratar om olika besparingar. När jag har tittat på tilläggsbudge-

ten nu så hade den förra regeringen betydligt fler besparingar i sitt bud-

getförslag än vad vi konkret har sett hittills i det här förslaget. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Jag tycker att det är konkret. Man ger ramarna för 

2017 och vi är konkreta på hur det ser ut på anslagsnivå också för 2016. 

Ltl Nordlund sade att han står bakom de nivåer som landskapsrege-

ringen föreslår för 2016 och 2017. Ledamot Nordlund kritiserade nu 

2016 och centern har flera gånger kritiserat inbesparingarna på Ålands 

hälso- och sjukvård. Tidigare finansministern sade att det var ”viktigt 

att de högst prioriterade områdena också ska vara med” och att ”alla 

måste vara med i talkoarbetet”, det är ordagrant vad finansminister 

Nordlund sade tidigare. Nu föreslår man förändringar så att infrastruk-

tursektorn ska ha mer. Jag har sagt tidigare och kan också nu ge exem-

pel på hur man t.ex. skulle kunna öka självfinansieringsgraden för ÅHS 

till tidigare nivåer för att klara av inbesparingskraven. Vad är ledamot 

Nordlunds och centerns förslag på hur man ska kunna öka på den be-

sparing på infrastruktur som föreslås? Det finns inga konkreta förslag 

från centern, trots att det nu är infrastrukturen som procentuellt får 

mest, vad gäller inbesparingar för 2016? 

Talmannen 

Tiden är ute. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Det är intressant att ltl Carlsson tar upp ÅHS. De konkreta 

inbesparingarna i 2016 års budget som finns är ett resultat av föregå-

ende regerings och den föregående styrelsens goda arbete. Det förverkli-

gas i detta nu. Däremot, för 2017, är det ytterligare en ram på 2 miljoner 

som ska bort, men det vet vi ingenting om och det är det vi kritiserar. 

Det har ålänningarna rätt att få veta. Vi borde också veta det i slutet av 

maj eller början på juni när vi klubbar budgeten. En ram på 2 miljoner 

som betyder vad? Vad ska jag säga när någon ålänning frågar mig? Vad 

ska ltl Petri Carlsson säga när någon ålänning frågar honom? Vad inne-

bär det här för sjukhusservicen på Åland? Det är det som jag kritiserar. 

Det hade varit bättre att man inte hade kommit med det i detta skede 

utan väntat till hösten och då haft konkreta förslag att ta ställning till.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Tack, herr talman! Ltl Roger Nordlund antyder att regeringen spretar åt 

olika håll och att han inte kan se hur de tre regeringspartierna kan sam-

verka och inte har en gemensam syn på hur Åland ska ledas framåt. Jag 

tycker att just våra tre partier är styrkan. Det ger en dynamik och en rö-

relse som gör att vi vill modernisera Åland för att trygga välfärden 
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framåt. Den största spretigheten ser jag faktiskt hos centerpartiet, där 

det finns lika många linjer som det finns ledamöter. Där anser jag fak-

tiskt att ltl Roger Nordlund har den mest balanserande linjen och jag 

tackar också för det stöd som kom i hans anförande på slutet.  

Ltl Roger Nordlund, replik 

Tack för det! Ltl Carina Aaltonen kan inte komma bort ifrån att bilden 

som gavs i måndagens debatt, när det gäller ÅHS t.ex. från finansmi-

nistern och från vissa partier i regeringen, där man var mycket tydliga 

med att man tänker höja avgiften. Det sades här nu igen – ”för att klara 

en del av inbesparingen på ÅHS”. Kommer socialdemokraterna att gå 

med på det? Det är där som jag ser spretigheten och osäkerheten.  

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Ja, bästa ltl Roger Nordlund. Ledamoten känner mycket väl till åt-

minstone min linje. Jag tycker att det är fel att fokusera på avgiftshöj-

ningar när det finns en utgiftsmassa som är betydligt större och vikti-

gare att jobba med. Att höja avgifterna ger fel fokus. Men, jag vill åter-

komma.  

Avgiftsgruppen som är tillsatt av ÅHS börjar sitt arbete i morgon och 

sedan får vi se under hösten. Från min sida är inte patientavgiftshöj-

ningar något som jag kommer att stöda. Det finns kanske andra avgifter 

i så fall som behöver ses över. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Ja, herr talman! Efter det så behöver jag inte säga så mycket mera. Jag 

tror att det står klart för lagtinget och alla som lyssnar att det finns olika 

åsikter i den här frågan inom regeringen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mikael Staffans 

Herr talman! Det är tryggt för Åland att vi har en liberalt ledd regering, anser 

jag. En regering som visar att vi måste anpassa kostymen efter de verkligheter 

och de förhållanden som vi numera lever i. Regeringen har följt sina löften 

om att vi behöver anpassa oss för att skapa utrymme för expansion, det är ett 

steg mot det hållbarhetslöfte som jag har gett. 

Sedan kan man fråga sig - Vem ska man tro på? Det frågade Thomas Di 

Leva redan på 80-talet. Frågan är lika relevant idag, 30 år senare. I somras 

fick vi höra från centerhåll att – ”det där med skärgårdstrafiken, vi ska nog 

vänta och se lite grann”. Några månader senare kom budskapet att – ”västra 

Föglö, det ska vi nog bygga ut men östra, nej, det ska vi inte göra något med”. 

Sedan blev det vinter och det var tyst och tystnaden lade sig även runt tra-

fikfrågan. Nu är de vår och nu vaknar vi upp till nya budskap – ”bygg ut östra 

Föglö men vänta med västra”.  

Vart är ni på väg? - är en annan känd frågeställning. Är centerns budskap 

hållbart över tid vad det gäller utvecklingen av skärgården? Ja, man kan fråga 

sig. 

Nu lägger regeringen en tilläggsbudget som visar på viljan att utveckla 

skärgårdstrafiken. Man ser på trafikomläggningar och man förkortar avstånd. 

Kort sagt. Regeringen ser potential i utvecklingen av skärgården. Man skär i 



  

476 

kostnaderna, framtidsinvesterar och inger framtidstro med ett tydligt ledar-

skap. 

När vi för ett år sedan diskuterade liggande budget, försvarade centern 

sina siffror med att - ”det är viktigt att vara exakt i sina beskrivningar". Nu ett 

halvår senare, berättar man att investeringen över västra Föglö rör sig om 50 

miljoner. Hur man har kommit fram till den siffran är egentligen inte ens in-

tressant längre, det intressanta är att nu är det inte viktigt att göra korrekta 

jämförelser utan mest avvikelse premieras. Trovärdigt? – Nej, knappast i min 

värld. Tydligt ledarskap? – Kanske hos vissa. 

Funderar man hos centern vilka budskap man egentligen vill ge skärgår-

den? Å ena sidan vill man skapa kortare färjepass mellan Föglö och Kökar 

men å andra sidan – ”sedan får ni klara er själva”!  

I dagarna blir det fem lägenheter färdigställda på Kökar, varav två stycken 

är lediga. Lämpliga för distansarbete bland annat! För att ta steget ut till vår 

skärgård behövs ett gott ledarskap från oss här i lagtinget. Det vi säger ska 

vara tydligt och visa på ansvarsfullt ledarskap. Å ena sidan kan man verka för 

en positiv utveckling i skärgården, å andra sidan ska man vara tydlig med det. 

Sedan kommer det till satsningarna på skärgårdsbutiker kontra övrig nä-

ringsverksamhet i skärgården. Som gammal skärgårdsföretagare i flera olika 

branscher så vet jag hur viktigt det är att ha en levande butik i skärgården och 

på landsbygden. Det är väl investerade pengar om man på det viset klarar av 

att hålla butikerna vid liv. 

Regeringen presenterar en tydlig väg för Åland som tar oss från det håll-

barhetsgap och negativa resultat som regeringen Sjögren fick ta hand om ef-

ter regeringsskiftet. Regeringen har inte försökt dölja att vi har tuffa sparåt-

gärder framför oss, samtidigt som även investeringar för framtiden måste gö-

ras. Det är ett tufft jobb som ska göras och regeringen Sjögren visar tydligt att 

regeringen tänker göra det. Vi får nu se vad en tydlig ledning kan åstad-

komma i framtiden. 

Framtiden kommer också kanhända att ge oss andra förutsättningar, men 

ett tydligt ledarskap utgår ifrån vad som gäller nu och inte i framtiden. Inte 

kan det kännas tryggt för centern att fortsätta med sitt siffertrixande men det 

är inte trovärdigt att man tar in en massa ”om” och ”eventuellt” i förutsätt-

ningarna.  

Ltl Axel Johnson berörde i måndags, i Ålands Framtids gruppanförande, 

att det gäller att använda fakta och inte förhoppningar i den ekonomiska pla-

neringen. En beskrivning av det kan tilläggsbudgeten för 2012 visa, dåva-

rande finansministern förutspådde att budgeten skulle vara i balans 2015 och 

att ett trendbrott skulle ske. Samma minister förutspådde att avräkningen 

skulle stiga och i år vara ca 20 miljoner mer än vad den i verkligheten är. Det 

känns kanhända tryggt för centern att fortsätta med sitt trixande, men det är 

inte trovärdigt. Återigen kan Di Levas ord upprepas när man lyssnar på cen-

tern – Vem ska man tro på? 

Nu har vi en liberal finansminister och Mats Perämaa, tillsammans med 

övriga regeringsmedlemmar, levererar en tydlig och trovärdig tilläggsbudget 

som kommer att ge ålänningarna en tryggare framtid än vad som tidigare re-

geringspartiet centern vill måla upp. 
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Ltl Britt Lundberg, replik 

Tusen tack, ltl Mikael Staffas! Det som man upplever är väldigt viktigt 

och betydelsefullt och det man lyfter i sina anföranden, och att det är 

centern som fått utrymme i ltl Mikael Staffas anförande, det får vi tacka 

för.  

Däremot är jag bekymrad över att skärgården har fått ett så otroligt 

lite utrymme i textdelen till budgeten. Det står väldigt lite hur man vill 

säkra att skärgården ska vara livskraftig i framtiden. Det vi däremot 

hörde i liberalernas gruppanförande och i replikskiftet var att de små 

kommunerna sannolikt inte kommer att ha råd med basservice längre, 

dvs. skola, vård och omsorg. 

Det är också intressant att ledamot Staffas använder väldigt lite av sin 

taltid till att försvara, diskutera och föra fram det som är viktigt i till-

läggsbudgeten, han hyllar förstås sina ministrar och sitt lantråd, vilket 

jag tycker är gott att man gör, att det finns en tilltro. Men däremot får vi 

veta väldigt lite om politiken. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Mikael Staffans, replik 

Talman! Som jag poängterade så ser vi nu skillnaden. Nu försöker man 

satsa på hela den åländska skärgården genom utbyggnaden av kortrut-

ten, genom östra och västra Föglö, där vi börjar. Men också att man från 

landskapets sida försöker hjälpa skärgårdsbutikerna så att de ska finnas 

kvar. En kommun utan en levande skärgårdsbutik lever inte länge. Ty-

värr är det lite så också på den övriga landsbygden på Åland. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Vad betyder det indragna stödet, som regeringen vill ge-

nomföra, för näringsverksamheten i skärgården? Hur ser det ut med 

dygnet runt hälsovården i skärgården med dessa stora inbesparingar på 

ÅHS? Är det så att det i 2017 års budget kommer att finnas pengar för 

både västra och östra Föglö? Det kunde åtminstone inte ledamoten Staf-

fas tidigare tala om, ifall man kommer att prioritera båda två. 

Ltl Mikael Staffans, replik 

Vad som finns i 2017 års budget ska inte jag stå här och kommentera. 

Jag vet att det i tilläggsbudgeten framgår att vi ska satsa både på östra 

och västra Föglö. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack talman! Vad ska man säga? 90 – 10! 90 procent för att kritisera 

Åländsk Center, tio procent att eventuellt tycka till lite själv. Det är väl 

så man kan sammanfatta ledamotens anförande.  

Jag fick inte fram det i statistiken, men jag tror bestämt att Åländsk 

Center var det parti i valet som hade mest röster från skärgården. Så den 

politik som nu kritiseras och nagelfars så hårt från ledamotens sida tror 

jag faktiskt har varit riktigt bra för den åländska skärgården. 
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Jag skulle gärna ha svar på två kompletterande frågor. Ledamoten 

Staffas säger att ”man nu skär i kostnaderna” och att man ”satsar” när 

det gäller skärgården. Jag skulle gärna ta del av vilka kostnader man ska 

skära i och vad man ska satsa på, eftersom det inte framgår av tilläggs-

budgeten?  

Ltl Mikael Staffans, replik 

Jag tog fasta på hur centerledamöterna har gjort kontra regeringen. Man 

har lagt väldigt mycket energi på att kritisera den. Då tyckte jag att det 

var på sin plats att även framföra centerns förehavanden. 

Vad gäller satsningar så vet jag inte vad som efterfrågas mer än att vi 

ska bygga ut östra och västra Föglö. Det är en början och en radikal 

skillnad. Det är en framtidstro som man ger till skärgården. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Det är möjligt att ledamoten Staffas kanske inte har uppfattat 

alla nyanser inom parlamentarismen, men det är inte min sak att infor-

mera om det.  

Jag vill erinra ledamoten om att under den förra mandatperioden satt 

också socialdemokraterna och moderaterna med i samma regering som 

centern. Den leddes av socialdemokraterna! I den här regeringen så 

finns också socialdemokraterna och moderaterna med, vilket de facto 

borde visa på en kontinuitet. Ungefär 60 procent av det arbete som tidi-

gare gjordes, borde liberalerna kunna svälja rakt av, eftersom det är 

samma partier. Att då stå här och hänsynslöst hacka på centern eller vad 

enskilda ledamöter har sagt någon gång, det tycker jag är lite för låg de-

battnivå i lagtinget. 

Ltl Mikael Staffans, replik 

Det kan ju måhända vara så nu då att moderater och socialdemokrater 

får något att säga till om i trafikfrågan. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Inte ett ord om sjukvården, inte ett ord om äldreomsor-

gen, inte ett ord om skolorna, inte ett ord om barndagvården kommer 

från ledamot Staffas, inte ett ord! Det som är det allra, allra viktigaste 

för ålänningarna! Men däremot ska man satsa på kortrutt i skärgårds-

trafiken. Man ska lägga 50 miljoner på västra Föglö, man ska lägga tio 

på östra, man ska lägga 100 på det andra. Vi vet att det finns en kalkyl 

på 180 miljoner! På en ort där befolkningen har minskat med 200 per-

soner på 15 år. Är det verkligen rimligt det och att strunta fullständigt i 

de mjuka värdena? 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Tage Silander 

Herr talman! De föreslagna åtgärderna i tilläggsbudgeten är i belysning av det 

underskott som har fastställts i grundbudgeten förstås otillräckliga. Vi har 
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nämligen hamnat helt i diket i och med 2016 års grundbudget, med ett för-

väntat stort minusresultat. Det är därför en rejäl utmaning och en absolut 

nödvändighet att så snart som möjligt kunna visa överskott i kommande re-

sultaträkningar. 

Ändå får vi inte rusa iväg och förändra helt huvudlöst snabbt och hänsyns-

löst. Där är landskapsregeringens flerårsplan förstås det enda rätta. Måttliga 

åtgärder inledningsvis, och fortsatta insatser under de kommande åren för att 

förändra till det bättre, samtidigt som man med denna sansade metod har 

möjlighet att också följa med utvecklingen, och även ta hänsyn till nya om-

ständigheter. Men målsättningen är klar, vi måste hålla oss inom de resurser 

vi har eller kan skapa. 

Därför, herr talman, granskas nu servicenivåerna, därför övervägs nu att 

lägga ner, eller åtminstone förändra, onödiga eller alltför dyra verksamheter, 

därför ser man nu över avgiftspolitiken. 

Fokus kommer också ännu mer att fästas på effektivering av verksamhet-

erna, så att vi inte fastnar i slentrianmässiga spår, utan att vi verkligen prö-

var, utvärderar och bestämmer oss för vad vi vill ha utfört, och att vi sköter 

verksamheterna så förnuftigt som möjligt. Utmaningarna är många. Men 

ambitionerna i tilläggsbudgeten är bra och absolut nödvändiga. 

Oppositionspolitikerna är per automatik inbjudna att komma med förbätt-

ringsförslag, och det gör man i huvudsak genom att lämna in budgetmotion-

er. I viss mån gör man det kanske också från talarstolen, det är bra och det är 

välkommet. 

Den här gången fanns det inte så mycket inbesparingar i budgetmotioner-

na, om man nu bortser från en motion, som innehåller förslaget att verksam-

hetsutgifterna ska minskas med ytterligare fem procent.  

Verksamhetsanslagen uppgår till 228 miljoner euro, och överföringarna till 

ytterligare 99 miljoner euro, vilket totalt utgör 327 miljoner euro. En fempro-

centig inbesparing skulle innebära ett inbesparingsbehov om 16-17 miljoner 

euro, vilket faktiskt ligger i nivå med det som nu skulle behövas. Och dit 

måste vi, i alla fall på sikt, om nu ingenting överraskande positivt inträffar på 

intäktssidan under resans gång. 

En intressant motion är förslaget om privatisering av vägunderhållet. Det 

finns dock i förslaget ingen medföljande konsekvensanalys, vare sig gällande 

inverkan på nu anställd personal eller hur stor ekonomisk vinning man kan 

förvänta sig. Men frågan är väckt och bör beaktas.  

Den riktigt intressanta frågan om kommunreform kommer att besvaras 

under mandatperioden. Det här är, så som jag ser det, nyckeln till bättre och 

kostnadseffektivare strukturer, till nytta för hela Åland. Med förhållandevis 

mindre administration, med förhållandevis mera service. 

Till sist, herr talman! Det är intressant att notera olika åsikter om land-

skapets ekonomi. Om det är ett stort minusresultat kan man ju tycka att eko-

nomin är dåligt skött. Om man försöker göra någonting åt det hela är det lätt 

att man får pisk för att man avser att ändra på givna förmåner eller resurstill-

delningar, även om dessa möjligen är lite väl tilltagna, i jämförelse med hur 

det ser ut i andra regioner, men speciellt med beaktande av tillgängliga resur-

ser.  

Ursprungstanken inför tilläggsbudgeten var att fördela ut det första årets 

inbesparingsönskemål någorlunda jämnt över alla landskapets verksamheter. 

Det här har man lyckats rätt bra med i tilläggsbudgeten för 2016. Man kan 
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t.ex. se att de så kallade hårda värdena, i det här fallet representerade av in-

frastruktursektorn, har fått sänka sina bruttokostnader med en procent, och 

man kan se att bruttokostnaderna för ÅHS förväntas minska lite mindre än 

så, eller med 0,7 procent. Det är en bra tyngdpunktsfördelning, i alla fall för 

det här budgetåret.  

Herr talman! När man lyssnade till inledningen av den här debatten, i 

måndags, kunde man i något skede lätt få för sig att regeringen främst gör två 

saker fel. För det första allt man gör. Och för det andra allt man inte gör. 

Enligt min mening arbetar landskapsregeringen sakligt och metodiskt för 

att förbättra den ekonomiska situationen, och detta på ett sätt där man försö-

ker beakta alla intressen på bästa sätt. Det här ger ett bra underlag för goda 

kompromisser.  

Med den vetskapen, tycker jag, att vi alla kan jobba vidare i en fortsatt am-

bitiös samarbetsanda. 

Till slut vill jag rikta ett tack till lantrådet Sjögren för ett alldeles föredöm-

ligt och heltäckande inledningsanförande denna dag! 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag ber ltl Tage Silander läsa centerns motioner en gång 

till och jag kan konstatera att de ger mera besparingar än vad regeringen 

totalt har kommit med, det kan man lätt läsa. 

Man kan konstatera att ledamot Silander är nöjd med prioriteringar-

na. Han är nöjd med att man skär i sjukvården och indirekt i äldre-

omsorgen. Han är också nöjd med infrastrukturen och tycker att man 

behöver spara. Informeras kan att bränslepriset nu är så pass lågt att det 

blir en automatisk inbesparing på en miljon, vilket betyder att man inte 

behöver göra ett enda dugg inom infrastrukturen vad gäller servicen. 

Men inom sjukvården ska man skära! Det är ledamot Silander nöjd med. 

Han är också nöjd med en kommunstruktur som innebär att man cent-

raliserar servicen. Till det sista har man förståelse för, att ledamot Si-

lander tycker så, med tanke på i vilket parlament han sitter i staden. 

Ltl Tage Silander, replik 

Till det sista tycker jag definitivt inte att servicen ska centraliseras. Det 

måste vara ett stort missförstånd. Vad jag pratar om är att administrat-

ionen ska göras effektivare. Det gör man genom att det är enhet i stället 

för att det är 16 t.ex., medan all service ska finnas där det finns männi-

skor. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Det är vackra ord! I praktiken betyder en kommunstruktur 

alltid en centralisering. Se på Raseborg! Man stänger 6-7 skolor där nu. 

Samma sak sade man där, servicen ska vara kvar! Men betyder det att 

där besluten tas, där kommer servicen att finnas? Och ledamot Silander 

vet att besluten kommer att tas i Mariehamns stad, inte i Saltvik eller i 

Geta. Därför kommer servicen att finnas i Mariehamn men inte på 

landsbygden. Vackra ord går att säga, men i praktiken betyder det precis 

tvärtom! 
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Ltl Tage Silander, replik 

Jag har ju en helt annorlunda uppfattning än fullmäktige (ursäkta, det 

var faktiskt inte meningen) ledamot Runar Karlsson. Det får vi diskutera 

vidare. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Talman! Det var möjligen lite överraskande att höra ordföranden i fi-

nans- och näringsutskottet recensera motionerna redan nu innan be-

handlingen har inletts. Normalt - fast det finns kanske inget normalt 

längre – så brukar man först hantera motionerna och sedan ge sin syn 

på dem.  

Ltl Silander var rätt tydlig med att av alla dessa motioner så var det 

bara en som möjligen var någonting att ha. Därför skulle jag vilja ställa 

en fråga. Mot bakgrunden av hur lyckad driftsprivatiseringen av skär-

gårdstrafiken blev, när man sparade långt över 3 miljoner euro per år 

och lyckades säkra trafiken, varför vore det inte en idé att privatisera 

även vägunderhållet? Är det verkligen så att det är motionärerna som 

borde göra konsekvensbedömningen? Borde det inte vara regeringen 

och borde inte det nagelfaras rätt noga i utskottet innan man ger sin syn 

på det? 

Ltl Tage Silander, replik 

Tack, herr talman! Jag tar mig friheten att använda den information 

som finns och som är nödvändig för att kunna diskutera budgeten.  

När det gäller förslaget om privatisering av vägunderhållning så har 

jag den grundinställningen att det kan vara en mycket bra idé. Det kan 

vara en mycket bra motion. Och som jag sade, frågan är väckt och bör 

beaktas!  

Det finns också andra motioner. Det är inte så att jag tycker att den 

motion där man vill spara fem procent över hela linjen är bra. Jag bara 

berättade vilken inverkan det skulle få på hela budgeten.  

Det finns också andra motioner som jag tycker att man ska beakta. 

Det fanns också en motion om avgifterna i skärgårdstrafiken t.ex. Fine! 

Den bör man titta på! 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack för det förtydligandet! Ltl Silander var rätt tydlig med att motion-

erna var i alla fall – åtminstone utom en – kostnadsdrivande eller i varje 

fall inte kostnadsinbesparande. Där fyller utskottet en enormt viktig 

funktion. Motionerna kanske inte blir godtagna direkt, det hör till ovan-

ligheten, så ärlig måste man vara. Men de ska ge en injektion och en in-

spiration till det fortsatta arbetet. Då tror jag att det direkt är kontra-

produktivt, att innan behandlingen ens har inletts, stå och säga att de 

här är nog ingenting att ha. Det skulle jag gärna undvika. 

Ltl Tage Silander, replik 

Tack, herr talman! Jag håller med ltl Jörgen Pettersson att så ska man 

inte säga. Och därför säger jag inte det! 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack talman och tack för ett väldigt balanserat anförande från ltl Tage 

Silanders sida. Det jag skulle vilja ge en direkt eloge för, är att ledamo-

ten som också är ordförande i finans- och näringsutskottet, är intresse-

rad och villig att lyssna till den kunskap och erfarenhet som finns hos 

den samlade oppositionen. Det är ju inte vad vi har hört tidigare här 

idag. Så jag tackar för det och är säker på att det goda arbete som vi har i 

opposition och regering kommer att fortgå i finans- och näringsutskottet 

även under denna process. 

Ltl Tage Silander, replik 

Ja, jag är tacksam för de orden. Det har vi sagt, jag bl.a. från talarstolen 

tidigare, att vi är villiga att lyssna på alla. Det finns goda människor och 

goda förslag överallt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Ltl Tage Silander lyfter vår motion om privatisering av 

vägunderhållet och det är vi förstås också tacksamma för, att vi och våra 

förslag får utrymme i era anföranden.  

Däremot så var det också väldigt bra och intressant att konstatera att 

finans- och näringsutskottet ordförande tyckte att det var viktigt men att 

vi borde ha gjort en konsekvensbedömning. Vi försökte! Vi hade fyra da-

gar på oss att skriva finansmotioner. Vi är sju stycken i partiet. Vi har 

ingen tjänsteman förutom en partisekreterare, medan regeringen är 26 

politiker och har en förvaltning på 200 personer och har haft fem må-

naders tid på sig och ändå inte har konsekvensbedömning av sina för-

slag. Jag hoppas och förutser nu att finans- och näringsutskottets ordfö-

rande begär in konsekvensbedömningarna. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Tage Silander, replik 

Herr talman! Jag konstaterade att det inte fanns någon konsekvensana-

lys och därför kan det vara svårt att bedöma vikten av motionens inne-

håll. Men det är självklart som ltl Britt Lundberg säger, att vi kommer 

att behandla motionen i sedvanlig ordning och vi kommer där att få den 

information vi behöver för att veta hur vi ska hantera den. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Det är fortfarande väldigt intressant att få belyst hur viktigt det är med 

en konsekvensanalys för att kunna ta ställning till frågor. Se vad man 

begär av oppositionen! Dels att komma med förslag och dels också att ta 

ansvar, vilket har sagts flera gånger här idag, för framtiden och för poli-

tiken. Det enda vi har kunnat säga är att vi stöder nivåerna på inbespa-

ringarna, men vi tycker att det skulle vara rimligt att man skulle få inbe-
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sparingsförslagen klädda i lite underlag. Det behöver inte vara i detalj 

utan något övergripande – att vad handlar det om, vad handlar de soci-

ala stöden om? 

När dessutom anförandena handlar om centern i stället för om till-

läggsbudgeten så får vi inte heller via regeringen någon mer informat-

ion. Medge att det inte blir någon lätt uppgift för oss och för samhället 

och för ålänningarna, att kunna ta ställning till vad detta hemlighetsma-

keri handlar om.  

Ltl Tage Silander, replik 

Tack, herr talman! Jag förstår innebörden i det som ltl Britt Lundberg 

säger och jag har för egen del inga hemligheter. Vi använder den in-

formation som vi har och vi delger den gärna. Jag har förståelse för att 

man kanske inte har all den information som man behöver när man ger 

ett förslag. Det får ju finslipas när det kommer till behandling i finans- 

och näringsutskottet. Det är, som jag ser det, inga problem!  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Plenum ajourneras nu för lunch och återupptas klockan 

12.30. 

Talmannen 

Kolleger! Vi hälsar oss välkomna tillbaka efter lunchpausen och återgår till debatten. 

Ltl Brage Eklund 

Tack fru talman! Jag kommer delvis att beröra tilläggsbudgeten lite allmänt 

och sedan, om jag hinner, beröra några av mina motioner som jag har läm-

nat. 

Jag skulle vilja börja med att rikta beröm till finansministern, kanske med 

hjälp av andra ministrar, för de åtgärder man gjort för att minimera drifts-

kostnaderna, bl.a. indragningen av vägstationen i Godby. Vindkraftsstödet 

minskar väl inte kostnaderna, men man har i varje fall tagit ett beslut om vad 

man vill med vindkraften. 

Angående de allmänna åtgärderna, för att få ekonomin i balans, så har vi 

från Ålands Framtid i fyra år försökt intala lagtinget att man måste börja titta 

på driftskostnaderna. Man kan inte fortsätta med den trend som man hållit 

på med. Man har väl kanske inte blivit uppskattad för besparingskraven på 

fem procent, förutom sjukhuset där vi förordade en procent, och på närings-

avdelningen, där vi inte hade någon inbesparing alls. Man har mera ifrågasatt 

hur det ska gå till och vilka sjukskötare och lärare som ska bort.  

Nu är det så att moderater och socialdemokrater sitter i samma regering, 

lika som man gjorde i den förra regeringen, då man var ganska duktiga på att 

kritisera tillvägagångssättet med inbesparingar. Nu sitter man i samma bur 

som finansministern med alla besparingsåtgärder. Nu skulle man kunna säga 

- Definiera vilka sjuksköterskor som ska bort! Det var samma frågor som jag 

fick emot mig när jag stod i talarstolen, att – Tala om vilka sjuksköterskor 

som ska bort! Nu skulle jag kunna ställa en motfråga till vederbörande par-

tier. Vilka sjuksköterskor och lärare är det som ni tänker plocka bort?  

Så där fungerar verkligheten. Det är inte vi i lagtinget som ska säga speci-

fikt vilka tjänster som ska bort, arbetet ska göras – som vi tidigare sagt från 

talarstolen – av tjänstemän och ministrar, som ska utarbeta logistiken, hur 
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det ska gå till. Så fungerar det i företag när man får besparingskrav och så 

borde man arbeta här. Nu är den här regeringen på rätt spår genom att för-

söka lyfta fram delar i budgeten där man måste vidta åtgärder för att få en 

budget i balans. 

Skulle man ha gått in för de sparkrav som vi hade under förra perioden så 

hade den summa man nu måste spara varit halverad. Det hade inte räckt till, 

fast vi föreslog de här åtgärderna, men det hade varit hälften mindre. Jag 

måste ta upp detta eftersom det är så lätt att slå ner på en när man kommer 

med sådana här åtgärdsförslag och när man ska vara specifik. Men i lagtinget 

ska man inte specificera sig i detaljer vad man tänker göra. 

Jag vill också lyfta upp en fråga som jag är lite förundrad över i skrivning-

arna, och det är utmanarrätterna. Det står i regeringsprogrammet att ”möj-

ligheten att införa utmanarrätter prövas t.ex. inom teknik och infrastruk-

tur”. Nu har man luckrat upp den skrivningen igen då man säger att ”land-

skapsregeringen avser att definiera utmanarrätter och överväger ett even-

tuellt införande i samband med när upphandlingslagstiftningslagstiftning-

en reformeras”. Så man vidhåller inte regeringsprogrammets intentioner och 

då är det definitionsfrågan av utmanarrätter. Den användes i förra regerings-

programmet och skulle göras på försök. Nu har man i det här regeringspro-

grammet ungefär samma skrivningar. Men nu är det en definitionsfråga – att 

vad är utmanarrätter? Man borde väl åtminstone ha utrett den saken när 

man skrev in det i regeringsprogrammet. Man borde ha vetat att man inte ska 

behöva göra en utredning om det! Den här skrivningen ser jag som ren och 

skär förhalning för att verkställa utmanarrätterna. Vad beror det på? Det kan 

ju vara så att partierna inom regeringen inte är ense om att införa dem. Här 

har moderaterna varit pådrivare en gång i tiden, men jag vet inte om man fal-

lit tillbaka nu eller om man är för svaga att driva sina intressefrågor eller vad 

det är, men det verkar så. 

Jag vill också bemöta påståendet att motionerna är kostnadsdrivande. Vi 

fick höra i måndags att våra motioner var kostnadsdrivande. Jag måste sätta 

mig ner och läsa igenom dem igen. Hade vi faktiskt skrivit motioner som är 

kostnadsdrivande?  

”Utnyttjande av befintliga lokaler”. Är det kostnadsdrivande? Jag förstår 

inte, att när man tar bort en verksamhet som är externt utlokaliserad utanför 

regeringshuset och sätter in personalen i egna lokaler, och då kan spara hy-

reskostnader, så kan väl inte det vara kostnadsdrivande? Inte enligt mitt sätt 

att se. Om man sedan har en internhyra som är alldeles för hög i förhållande 

till vad lokalen har för utnyttjandevärde idag, då borde man i så fall titta på 

det, men inte är det kostnadsdrivande. 

Angående ”Guttorps framtida fiskyngelproduktion” skriver vi att ”land-

skapsregeringen presenterade en plan för hur framtida fiskyngelproduktion 

ska lösas i ordinarie budget för 2017 i samråd med berörda parter”. Jag för-

står inte heller hur det är kostnadsdrivande, när man kommer med en lös-

ning. För den lösning, som landskapsregeringen beskriver i budgeten, det är 

att man lägger ner Guttorp i juni. Då ska vi veta att alla samfälligheter och 

vattenägare redan har haft sina årsmöten och alla sportfiskare har full aktivi-

tet under den här tiden - just då man tänker ha samråd med dem. Jag upp-

manar landskapsregeringen, och framförallt finans- och näringsutskottet, att 

man tittar på tidsaspekten. Skjut fram utredningen och åtgärderna till den 

ordinarie budgeten så att man verkligen hört alla parter och utrett alla möj-
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ligheter hur man kan bedriva det här vidare, eller om det finns andra lösning-

ar. Men det är inte kostnadsdrivande! 

”Sänkta ÅMHM-avgifter”. Det står att man ska lindra upp och förenkla re-

gelverket för företagare. I min värld innebär det att man inte gör så många 

besök och granskningar hos företag, vilket man har gjort tidigare. Då borde 

det innebära att man kunde minska på personalen. Men här funderar man på 

att höja avgifterna till företagen, fast man har höjt upp till 300 procent tidi-

gare, för vissa verksamhetsgranskningar. Jag förstår inte hur det här går 

ihop. En förenkling borde innebära också en inbesparing av tjänster, plus att 

man ska ändra i lagstiftningen så att det verkligen blir en förenkling.  

Talmannen 

9 minuter! 

 

Jag kommer att gå lite över, men jag ska försöka hålla tiden. 

”Ålandskontoren i Stockholm och Helsingfors” Jag tror att det är andra 

gången nu, under min tid i lagtinget, som Ålandskontoret lyfts upp. Framför-

allt Ålandskontoret i Stockholm föreslogs det en gång i tiden att man skulle 

dra in. Man ansåg inte att man använde det så mycket. Sedan bytte man lokal 

och hittade en lösning för att få ner kostnaderna och så har det funnits kvar. 

Sedan minskade man personalen på Helsingforskontoret. Kontoren är en av 

de delar som är Ålands fyrar utåt, som bevakar våra intressen och som ger in-

formation i Helsingfors.  

Vi var alla till riksdagen och Britt-Inger Wahe informerade oss om hur vik-

tigt det är med att informera alla i riksdagen. Det kommer nya ledamöter och 

de kan ingenting om självstyrelsen. Och nu tänker man dra ner på informat-

ionskostnaderna. Hur tänker man då upprätthålla det kontaktnät som 

Ålandskontoret har i Sverige mot företag och besöksnäringen? Jag får inte 

ihop det här. Man kan ju fundera över om det är meningen att man ska iso-

lera sig totalt här på Åland eller vad är det? 

”Köpstopp av naturskyddsområden”. Jag ser det som ett rent sparförslag 

men tydligen ser andra det som en kostnad. Men minskar man anslaget i ti-

der när de fattas pengar och man ska spara, så tycker jag att det är bättre att 

man sparar på sådana saker än att man minskar på de sociala förmåner som 

finns. Man har en summa på 700 000 i budgeten som är ospecificerad. Det är 

den som jag är mest kritisk till i budgetförslaget, för att den är så ospecifice-

rad. Allmänheten, och de som är i behov av stöden, vet ju inte på vilket sätt 

man blir drabbad. 

Som ett exempel så införde vi ett utökat hemvårdsstöd, visserligen från ett 

enigt lagting, som kostade 900 000. Var det verkligen rätt? Det borde inte 

vara det. 

Talmannen 

Jag vill erinra ledamoten om att den rekommenderade tiden är sju minuter och vi när-

mar oss 12- ur ett rättviseperspektiv! 

 

Jag talar lite mindre nästa gång!  

Ltl Göte Winé, replik  

Tack fru talman! Ltl Eklund höll ett kortare anförande än vad jag trodde, 

så jag hann inte ta reda på allting till min replik som jag hade tänkt. 
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Ltl Eklund ifrågasatte bl.a. socialdemokraterna och hur vi tidigare 

ifrågasatt Ålands Framtids motioner om sänkning, trots att man nu går 

med på en sänkning. Man ska våga göra rätt saker vid rätt tid. När görs 

det förändringar i arbetet? Vad har skett i tidigare beslut inom ÅHS-

styrelse för att kunna göra inbesparingar? När görs de?  

När man presenterar en lagd budget, där man redan har försökt 

sänka kostnader, och sedan kommer med ytterligare inbesparingar - det 

är då det alltid blir svårt. Får man göra det i en process, medan man ar-

betar, så är det betydligt lättare att jobba med inbesparingarna.  

Jag vill ge en eloge till den tidigare styrelsen som har jobbat mycket 

med strukturomändringar, så att det går att göra inbesparingar. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Jag förstod inte riktigt frågan. Ska jag tolka den som att vi var fel ute 

som försökte spara eller gjorde vi rätt i sak? Det fick jag inte fram av le-

damot Winés frågeställning. Han sade ”våga göra rätt saker i rätt tid.” 

Det är bara att gå och titta fyra år tillbaka och se hur ekonomin var då. 

Det hade varit rätt tid att göra de här inbesparingarna då. Så är det! 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack fru talman! Jag ska vara tillräckligt tydlig så att ledamot Eklund 

förstår mig.  

 Den tidigare styrelsen som arbetade då och som fått oerhört mycket 

kritik från Ålands Framtid - för att den letts av socialdemokrater - har 

gjort inbesparingar och tagit obekväma beslut som har varit jobbiga att 

ta men som visat möjlighet till en förändring i själva kostnadsstegring-

en. Därigenom har man redan nu, inom ÅHS:s ledning, kunnat jobba 

med inbesparingar som kommer att underlätta det här. När gör man in-

besparingar och när sätter man kraven och när börjar arbetet? Det 

kanske inte är så att det här arbetet som vi tar med i tilläggsbudgeten är 

gjort av den här regeringen och den här styrelsen utan det arbetet bör-

jade redan tidigare. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Jag minns bra kritiken från socialdemokraterna och moderaterna när 

det gällde besparingskraven som vi hade om en procent på ÅHS. Det var 

omöjligt! De argument som man då använde, var just de som jag tidi-

gare nämnde i mitt anförande, att man måste räkna upp vilka sjukskö-

terskor som skulle bort. Som jag sade, det fungerade inte på det viset. 

Det hade funnits tid att titta över kostnadsläget då eftersom man nu bör-

jar med det. Men det är klart, att ju längre man bygger på en kostnad, 

desto jobbigare är det att börja skära och komma ner till verkligheten. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack fru talman! Ltl Brage Eklund undrade hur många och vilka tjänster 

som nu påverkas. Det svaret går att läsa på sidan 34, där det bl.a. står att 

ÅHS drar in tre tjänster och lämnar nio tjänster vakanta utan anslag osv. 

Det står ganska tydligt vilka det gäller för år 2016. 
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När det gäller det som ledamot Eklund hänvisade till, varför frågorna 

ställdes tidigare, det är helt naturligt. ÅHS har under flera år jobbat 

strukturerat med att se över processerna och sänka driftskostnaderna, 

åtminstone bromsa den kostnadsökning som har varit. Det här har man 

jobbat bra med och sedan har man kommit till lagtinget med konkreta 

exempel. Men att då komma med ytterligare procentuella inbesparingar, 

det kräver också att man det budgetåret redovisar för hur man ska nå 

det mål som Ålands Framtid föreslår med ytterligare procentminskning-

ar. Jag tycker fortfarande att frågorna var befogade då och att ledamot 

Eklunds fråga inte alls är lika befogad, eftersom det framgår ur tilläggs-

budgeten. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Vi har delade meningar, ltl Petri Carlsson! Att tre tjänster skulle mot-

svara 2 miljoners inbesparingar 2017 förstår inte jag. Det måste vara 

väldigt attraktiva tjänster eftersom de har sådana löner! 

Det finns egentligen ingenting att argumentera om längre. Ltl Petri 

Carlsson försöker försvara sitt ställningstagande, vilket han då också 

gjorde gentemot mig, och nu försöker han försvara regeringens ställ-

ningstagande, när man går in för de här sparåtgärderna.  

Det finns orsak att titta över organisationen. Jag är inte emot att man 

gör inbesparingar. Men det jag ifrågasatte var varför man hade sådant 

motstånd mot inbesparingarna när Ålands Framtid kom med förslaget. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack fru talman! Jag har inte haft något motstånd mot inbesparingar, 

om man specificerar varifrån de ska tas. Men det har inte Ålands Fram-

tid lyckats med. Det är inte alls 2 miljoner för år 2016. Det framgår på 

sidan fyra att det för Ålands hälso- och sjukvård är 650 000. På sidan 34 

framgår det hur man avser att göra och vilka anslag som berörs. Kom-

mer man med ytterligare procentförslag för 2016 så tycker jag att man 

ska tala om, precis som görs i det här förslaget, vad man menar och hur 

man ska lyckas med det. Det var det som Ålands Framtid gjorde tidi-

gare. Man kom med procentuella påslag på fem procent och på en pro-

cent under det budgetår man föreslog, utan att ha svar på ens en inrikt-

ning vad man skulle spara på. Här finns det ju konkret vad man avser att 

spara på. 

När det gäller ramen är det självklart att man inte ännu kan säga nå-

got, styrelsen måste ju bearbeta den frågeställningen. Sedan kommer 

det tillbaka hit och i budgeten för 2017 kommer vi att komma med svar. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack fru talman! Om nu budgeten var så där tydlig, att allting står här 

vad som man sparar in på, så borde väl ltl Petri Carlsson kunna säga vad 

tre procent av ”övriga inbesparingar” i budgeten betyder som inte är 

specificerade. Det borde väl landskapsregeringen kommit med - och ltl 

Petri Carlsson - som varit delaktig i budgetprocessen. Tala om det för 

mig! Jag som lagtingsledamot kommer med ramarna och säger – ”så 

och så mycket inbesparingar under en period”. Det måste man inom 

förvaltningen kunna klara av, annars är där fel personer. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Gällande utmanarrätter så vill jag be att få korrigera lite 

grann det som sades. Vad landskapsregeringen föreslår i tilläggsbudge-

ten är absolut inget förhalande. Det är ett sätt att systematisera verkty-

get och göra det på ett förvaltningsmässigt korrekt sätt.  

Ser man på utmanarrätter, och hur man gör i Sverige som exempel, 

då har man ett omfattande regelverk på hur de här sakerna går till och 

som en del av de offentliga upphandlingar som görs också på den sidan. 

Utmanarrätt är ett sätt att upphandla saker och ting och då måste det 

finnas ett regelverk på hur det går till.  

När vi i landskapsregeringen säger att vi ska gå in för att överväga att 

forma principer för detta i samband med upphandlingslagstiftningen, så 

kan utmanarrätten bli en del av det och då blir det ju någonting helt an-

nat än bara politiska deklarationer.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack fru talman! Jag tittade på vad som stod i regeringsprogrammet. 

Där var det lite mera konkret om vad man tänkte göra. Här tycker jag att 

det är lite mer flummigt. Med tanke på att man i tidigare regeringspro-

gram haft utmanarrätter upptagna, så borde man veta vad man vill och 

de partier som har förivrat sig här, borde åtminstone argumentera och 

veta vad som gäller i den här frågan. Nu får man uppfattningen att man 

ska definiera utmanarrätten och jag tycker det är lite luddigt skrivet. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det får vi väl be om ursäkt för i så fall. Vår avsikt var precis 

den motsatta. Vi skulle berätta för lagtinget att vi från det att frågan har 

deklarerats politiskt, nu i ett andra regeringsprogram, också få det som 

en del av det verkliga systemet. Det vet vi alla att upphandling i sig inte 

är okomplicerade saker och det är väldigt noga att man har en bas och 

en grund för det så att det ska gå rätt till - också i förhållande till de ent-

reprenörer som möjligen ger anbud på saker och ting. Här finns ingen 

meningsskiljaktighet i regeringspartierna utan den här frågan har drivits 

på av dem som drivit på den tidigare. Vi ska göra det här seriöst. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack fru talman! Jag hoppas att det är grundtanken, att det ska göras se-

riöst. Man är ju fundersam när man har hört det här om utmanarrätter 

och att det ska verkställas i fyra år, plus ett halvt år nu. Är det bara en 

skrivning som står här eller finns det någon verklighet, att man faktiskt 

tänker testa det här? Jag uppfattar det ungefär som att det finns en viss 

feghet, att man inte vågar prova och testa. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Nina Fellman, replik 

Jag ville kort kommentera Ålandskontoren. Jag återkommer med längre 

svar i mitt anförande framåt natten. Det korta svaret är nej. Vi ska inte 
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lägga ner verksamheten, varken i Stockholm eller i Helsingfors. Vi ska 

göra det bättre och lite billigare. Om vi skulle göra inbesparingar på det 

sätt som Ålands Framtid föreslår, fem procent över hela linjen, då skulle 

det nog bli mera! 

Ltl Brage Eklund, replik 

Man ska väl bemöta en inbesparing under den tid då den är aktuali-

serad. Vi har inte aktualiserat några fem procents inbesparingar nu. Vi 

har sagt att vi omfattar regeringens inbesparingar, förutom vissa detal-

jer. Vi har drivit en inbesparingspolitik i fyra år. Men just den här delen 

- ”Åland utåt” har vi aldrig riktat några inbesparingar på. Inte fem pro-

cent heller! Man ska gärna hålla sig till rätt tid! 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Det var mycket bra att ledamot Eklund tog upp Guttorp. 

Det är intressant eftersom jag vet att ledamot Eklund själv är turistföre-

tagare och väl känner till turismbranschen och framförallt sportfisketur-

ismen.  

 Vilken konsekvens tror ledamot Eklund att en nedläggning av Guttorp 

skulle få för sportfisketurismen och för alla de ansträngningar som har 

gjorts för att förlänga turistsäsongen, både på våren och på hösten? 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack fru talman! Ja, det kan man väl säga, att man måste upphöra med 

fiskepaketen om ca 4-5 år om ingen utplantering sker. Det är ingen 

hemlighet. Jag har sedan 1992, då jag startade min turismverksamhet, 

konstant drivit på att vi skulle starta ett sportfiskekortsområde i Eckerö. 

Det lyckades jag med. Vi har nästan hela tiden satt alla pengar tillbaka i 

utplanteringar. Blir inte de utplanteringarna gjorda så inte blir det några 

insatsen sedan längre. Mindre yrkesfiskare blir ju också drabbade ifall 

siken försvinner.  

Ltl Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Jag ställde frågan eftersom det här är en av de åtgärder som 

kanske är mest konkret i tilläggsbudgeten. Jag tror att totalt sett så blir 

det en samhällsekonomisk förlust ifall man verkställer det på det sätt 

som man här avser att göra. Jag hoppas verkligen att alla hjälps åt att 

försöka få en längre tid och hitta en annan och mera hållbar lösning för 

Guttorp och den verksamhet som finns där. Jag är fullt medveten om att 

den bör förändras, men att använda sig av den här tidtabellen är samma 

sak som att säga att vi ska lägga ner det. Då hade det varit ärligare att 

säga det. Kommer ledamot Eklund att hjälpa till att få en förlängning?  

Ltl Brage Eklund, replik 

Vi har ju varit kritiska till att man driver igenom det och ska ha svaren 

med en så här kort tidsaspekt. I den ordinarie budgeten i höstas hade vi 

en motion, där man ville att landskapsregeringen skulle utreda möjlig-

heterna för Guttorp att leva vidare och vad man där kunde göra. Men 

det är inte gjort vad jag vet. Nu kommer man äntligen med ett förslag att 
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klubba av. De problem det medför med att kalla samman alla vattenlag, 

som ska ha något att säga om i det här, kommer inte att fungera på den 

här korta tiden. Den saken måste man titta på. 

Sedan måste man också titta på verksamhetens kostnader. Nu är in-

ternhyran oresonlig. Det går inte att driva det framåt och ta ut sådana 

kostnader för fiskyngel så att man får det lönsamt. Och landskapet är 

ansvarigt över sina vattenområden. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Tage Silander, replik 

Fru talman! För det första vill jag säga att det är angenämt och trevligt 

att lyssna på ltl Brage Eklunds anföranden. De innehåller alltid mycket 

klokhet.  

Det är så att det finns besparingstankar i ledamotens motioner. Så om 

det har sagts något annat så vill jag säga att det finns. Kanske inte i den 

första, när det gäller Guttorp och kanske inte i den andra, när det gäller 

Ålandskontoret. Men, när det gäller befintliga lokaler så understöder jag 

varmt att vi tittar efter hur vår situation ser ut, vad vi behöver för vår 

egen verksamhet och resten bör helst säljas ut. Det har vi varit överens 

om tidigare. 

Köpstopp på naturskyddsområden – det är egentligen ingen bespa-

ring, det är en kapitalinvestering som nog drabbar likviditeten, men inte 

påverkar resultatet. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Det sista är jag helt medveten om, men det är pengar som ska ut från 

landskapets kassa oberoende. Det kanske inte är en direkt besparing på 

det viset. Jag har kanske lite olika åsikter om Ålandskontoren och Gutt-

torp. Motionen bygger på att man måste titta på verksamhetskostnader-

na och göra en inbesparing för att kunna hålla den kvar. Tanken var åt-

minstone den då vi skrev motionen. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Den rekommenderade taltiden är sju minuter. 

Ltl Göte Winé 

Herr talman! Nu har vi denna regerings tilläggsbudget, en rambudget som 

ska visa vägen åt vilket håll denna regering vill gå med sin politik. Den stakar 

inte ut hela vägen, dvs. den exakta politiken, men den sätter upp målen. Må-

len för den offentliga ekonomin. 

När vi levererade en omställningsbudget 2012 så såg vi framåt och stakade 

ut vägen och målet. Det som hände sen var att inkomsterna inte blev som 

kalkylerat, utan mycket mindre. Att staka ut den framtida vägen är inte alltid 

så lätt. Man är beroende av intäktssidan som vi egentligen inte kan göra så 

mycket åt. 

Vi har en ekonomi som på intäktssidan är styrd av dagens finländska eko-

nomiska kräftgång. Vi sitter helt i händerna på den finländska ekonomin när 

det gäller intäktssidan. En finländsk ekonomi som har stora utmaningar 

framför sig, en regering som gör försämringar för folket för att ta sig an de 

framtida ekonomiska utmaningarna. 
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Fru talman! Vi står här med denna tilläggsbudget, en tilläggsbudget där 

man försöker se var man skär ner kostnader. År efter år har man försökt med 

osthyvelsprincipen. Nu tvingas man till andra prioriteringar för att få kontroll 

på de s.k. hållbarhetsunderskottet. Osthyveln är nu utbytt mot en kakspade 

och det har varit en jobbig process för alla regeringspartier.  

Man kan nog inte säga att någon har fått mera eller inom vilka områden 

man har tappat minst. Var har man fått ge sig mer och inom vilka områden 

har man kunnat vara med och förminska skadan, om man får uttrycka sig så. 

Det har inte varit en rolig budget att lägga fram utan mer en ”måste-göra-

budget”. 

I måndags så var energin från centern att tala om hur flata vi varit och att 

vi sviker en grupp i vårt samhälle. Det är inte första gången jag hör det i 

denna sal. För fyra år sen sade liberalerna precis samma sak åt oss och då var 

finansministern från just centern. 

Men sen är det som att den moraliska kompassen leds av oss socialdemo-

krater och endast av oss socialdemokrater när man hör på debatten. Vi försö-

ker bära det ansvaret. Vi gör vårt bästa att få en budget som vi vill. Men att 

sitta med i en regering så får man både ge och ta. Tyvärr så får man inte alltid 

som man vill. 

Jag skulle helst vilja satsa mer på den grupp som är mest ekonomiskt sår-

bar än vad vi gör idag. Och det hoppas jag vi kan göra med rätt fördelningspo-

litik. Jag ger inte upp den kampen. Den moraliska kompassen påminner mig 

om mitt ansvar.  

Vi har med långa tänder gått med på en skrivning ”Landskapet avser nå en 

inbesparing på cirka 3 procent motsvarande 700 000 genom att se över stö-

den till invånarna som utgör 24,5 miljoner euro.” Det står inte att det är de 

som är mest sjuka, det står inte att det är de som är mest ekonomiskt sårbara, 

det står att landskapsregeringen avser nå en inbesparing på cirka 3 procent. 

700 000 är en summa som är målet och det är nu vägen dit ska tas fram och 

det är nu jobbet börjar. Vem blir drabbad och vilka blir konsekvenserna? 

Nu mina vänner börjar jobbet! Ge gärna era synpunkter, konstruktivt, som 

vägledning i detta arbete. 

För fyra år sen var rubrikerna stora om hur vi socialdemokrater svek de 

sjuka och ekonomiskt sårbara. Då skulle vi se över sjukkostnadsavdraget, 

som kanske inte blev som vi tänkte, vi tittade på konsekvenserna. 

Mina vänner! Den här debatten har vi varit med om förr och vi jobbar vi-

dare med våra värderingar. Var inte orolig för det, ltl Runar Karlsson!  

Jag vill inte heller spara inom gymnasialstadiet – tvärtom! Jag skulle vilja 

satsa ännu mer på dem som är i behov av extra stöd. Jag tror på en politik där 

vi går in med mer resurser till de som är i behov av samhällets stöd. Jag är 

övertygad om att en stor del av det jag vill är det fler som vill i denna rege-

ring. Men vi jobbar målmedvetet med att minska på underskottet och visst 

bäddar vi för oppositionen att ta billiga poäng när det måste sparas, obero-

ende vilka populistiska uttalanden man gör härifrån, vilka populistiska skri-

verier man gör på sociala medier. Men vi låter inte någon annan göra jobbet. 

Det är vi här och nu som måste fortsätta det jobbet. 

 Den här regeringen vill se ändringar i siffrorna och underskottet ska 

minska. Visst är det så att siffrorna är viktiga men glöm inte vägen mot målet 

nämligen politiken. Det är just nu politiken som ska tas fram.  
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Fru talman! Ser vi på t.ex. kommunernas resultaträkning, så är det två 

kommuner som har underskott för 2014, övriga kommuner hade plus och 

svarta siffror. Mycket bra för dem. Någonting att ta med oss och se vad vi kan 

göra för de kommuner som hade ett underskott. 

Ser vi däremot på landskapets utmaningar inom ekonomin så säger jag 

som jag sade i samband med budgetdebatten. ”Ska vi skära inom utbildning 

och sjukvård och sen samtidigt blunda för den överstora administration vi 

har inom kommunerna och kommunförbund idag för att behålla vårt nuva-

rande kommunsystem”. Vi ser hur det går pengar och resurser på s.k. samar-

betsmöten som inte sen leder till resultat, eftersom man inte kommer över-

ens”. 

Vi sitter idag och pumpar in miljoner för att hålla den kommunstruktur 

som den är idag. Ska vi blunda för dessa siffror? 

Nu sitter man och säger att vi måste sänka kraven, dvs. lagstiftningen och 

därigenom kostnaderna för kommunerna? Jag är öppen för att se vad utred-

ningen kommer fram till, men så synd är det inte idag om våra kommuner. 

De flesta av våra kommuner går bra och det för att vi sätter in över 30 pro-

cent i landskapsandelar för att behålla våra mindre kommuner. Det är ju det 

som lagen är till för, att man med landskapsandelar ska stöda de mindre 

kommunerna. Men kanske inte landskapsregeringen har råd med det längre. 

Och då måste vi våga förändra.  

Jag ser i centerns budgetmotion nr 37 att de vill att ”man ska respektera 

och trygga kommunernas ekonomi och inte balansera den egna ekonomin”. 

Är kommunerna och den nuvarande kommunstrukturen så viktig för centern 

att vi skär ner som vi gör nu, bara vi inte rör kommunerna och deras eko-

nomi? Här tycker jag att kommunerna måste vara med och ta sitt ansvar för 

den åländska ekonomin. Hur de sedan kommer att ta sitt ansvar och besluta 

så är en annan sak som inte bestäms här. Att ta ansvar är inte att minska kra-

ven på kommunerna att hålla så låg skatt som möjligt och samtidigt se vilka 

inbesparingar man gör för landskapet. Vi måste våga se en helhet. 

Avslutningsvis, fru talman! Fyra enkla punkter för att sammanfatta det 

hela. 

- Att sätta ut vart man vill komma med målet är lättare än att hitta politiken 

för att nå målet. För någon kommer att drabbas när man måste skära ner. 

- Lika som förra regeringen jobbar vi för att Åland i framtiden ska trygga en 

god vård, skola och omsorg. 

- Vi socialdemokrater jobbar fortsättningsvis för de sjuka och ekonomiskt 

sårbara, men framför allt för den generella välfärden. Alla ska kunna och få 

vara med och bidra till den och alla ska kunna få ta del av välfärden. 

Sista punkten, fru talman! 

- Inom regionalpolitiken vill vi att hela Åland ska kunna leva och kunna er-

bjuda en likvärdig service. Vi vill också se en regionaltillväxt för att kunna 

vara med och utveckla hela Åland även i framtiden. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Man kan hittills konstatera att liberalerna och moderaterna 

är jättenöjda med budgetförslaget och att socialdemokraterna är miss-

nöjda. Dom vill, liksom jag, gärna prioritera de mjuka värdena framför 

de skarpa värdena. Det skulle vara intressant att höra ledamot Winé om 
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hur långtgående politiska uppoffringar man kommer att göra för att 

sitta i den här regeringen. Eller kommer man att sitta och nicka och gå 

med på de frågor som moderaterna och liberalerna driver och som soci-

aldemokraterna inte riktigt tycker om. Det som ledamot Winé säger här 

är att han är jättemissnöjd med förslaget. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack fru talman! Jag sade att man måste ge och ta för att vara med i en 

regering. Det borde ltl Runar Karlsson också komma ihåg efter att också 

ha varit med. Däremot har man suttit och hållit med och sedan när man 

kommit till den riktiga politiken, då är det centern som brukar komma 

ut och säga i media att - det här stöder inte vi, nu vill vi inte vara med 

längre, nu sätter vi stopp! Vi säger redan nu vad vi tycker. Men det är 

som jag sade. Inte har alla fått vad de vill. Nog tror jag också att de 

andra är missnöjda över att inte ha fått fram sitt. Men jag valde att 

sjunga ut hur det är. Däremot påbörjas jobbet nu och vi är med och job-

bar för att ta ansvar för den åländska budgeten.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Jag kan konstatera att ordet ”centern” har nämnts många 

fler gånger här idag än ordet ”regeringen”, vilket är lite märkligt. Det är 

som om det skulle vara omvänt, ungefär som om centern skulle sitta i 

regeringen och regeringen skulle vara i opposition. 

Fru talman! Kan ledamot Winé nämna en enda sak som han är nöjd 

med i det här förslaget och som han har jobbat för? 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack fru talman! Jag tror att vi tillsammans ska sätta oss ner och gå ige-

nom mitt anförande. Jag pratade om vi – partier - jag nämnde centern 

två gånger. Om man tänker efter hur många gånger, i replikskifte, som 

centern har lagt energi på att prata om socialdemokraterna när man inte 

ens replikerar mot socialdemokraterna, så då blir det betydligt fler.  

Det är jättemycket som vi har lyckats jobba vidare med. Vi jobbar för 

att hela Åland ska leva. Näringsminister Camilla Gunell har bl.a. gjort en 

strukturomändring med skärgårdsstöden som gör att det ska trygga bu-

tiker i skärgården. Vi vill inte sänka!  

Kommunminister Nina Fellman jobbar med att ta fram fakta och 

kunskap vad det innebär om vi gör en kommunstrukturutredning och 

vad det kommer att få för konsekvenser. Vi har gjort mycket jobb 

framåt, men det vill inte centern se! 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack talman! Tack för anförandet ledamot Winé! All politik är lokal. Det 

är där man börjar. Det är från sitt eget hem som man ser hur man skulle 

vilja bygga sin tillvaro. Det där är allmänt känt, härifrån till evigheten 

nästan. 

Jag skulle vilja fråga ltl Göte Winé, som tillika är en färgstark kom-

munpolitiker i Sund, om synen på att gå hem till sina kommuninvånare 

och säga ”Sund finns inte mer för vi har slagit i ihop den med Finström” 
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för att uttrycka det riktigt rakt. Förresten, den fiskodlingsverksamhet 

som hittills funnits i kommunen och går under namnet Guttorp är borta, 

ty vi måste spara liksom vi också måste spara på det sociala väsendet 

och på sjukvården, där vi tvingades höja avgifterna. Hoppas att ni har 

det bra! Jag undrar vad ledamoten Winé tycker att man har lyckats med 

i den här tilläggsbudgeten? 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack fru talman! Det är så här. ”All politik är lokal” säger ledamot Pet-

tersson. För mig är det ”alla ålänningar är lika viktiga”! Däremot har jag 

inget problem och stå i Sund och förklara varför jag har begärt en utred-

ning om att gå ihop med Finström. Det är för att vi värnar om den en-

skilda individen. Vi värnar om att ha råd med en bra service och välfärd i 

kommunen. Vi har märkt hur mycket äldreomsorgen, skolan och allting 

sådant kostar inom kommunen och hur kostsamt det blir för en liten 

kommun. Vi har sagt att ”vi måste se hur man kan göra det här bättre” 

och då har vi begärt en sådan utredning. Det är inte jag rädd för. Jag 

tror inte att de här personerna ser vad vi heter som kommun utan mera 

vad vi erbjuder för service. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack för det! Det var åtminstone klara besked på det hela. Däremot kan 

man kanske ställa tilläggsfrågan att - vad skulle en utredning kunna säga 

som ni inte redan vet eller som ni inte har lärt er under dessa 100 år som 

man har haft ett kommunväsende som ändå har varit hyggligt fram-

gångsrikt? Sund är ju en levande kommun, får man säga, och har en 

ekonomi som åtminstone är skaplig. 

Den andra frågan som jag faktiskt också tycker är viktig är att man 

säger att man ska ”dra ner tre procent på särskilda stöd”, det är alltså 

socialstöd som det handlar om! Tre procent kanske inte låter så mycket, 

men om det skulle vara i en löneförhandling i den offentliga eller i den 

privata sektorn vore det en otänkbarhet. För där sänker man inte löner-

na, man tar inte bort sådant som är givet, vilket är en gammal fin tradit-

ion. Så kan det vara när man har gott om pengar, så är det nog inte om 

man har dåligt med pengar. Men stöd till särskilt behövande är per defi-

nition till dem som har det allra sämst och är allra svagast. Därför vill 

jag få det exemplifierat, vilka stöd avser man att ta bort? 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack fru talman! Jag nämnde tidigare vad som står i tilläggsbudgeten. 

Jag har inte hittat ”stöd till särskilt behövande” i tilläggsbudgeten. Jag 

har sett att man ämnar se över de sociala stöden och vad man kan göra 

med dem. Jag har också suttit i en regering tillsammans med ltl Jörgen 

Pettersson, när vi skar ner på sjukdomskostnadsavdraget. Det är också 

ett socialt stöd som vi har skurit ner på. Det är en process som man job-

bar på och går vidare med.  

Sedan är det så här, ledamot Pettersson, att ibland måste man börja 

se vad vi kan göra för att förändra. Jag vet och jag har märkt att centern 

inte vill – vad som än händer – ha någon kommunstruktur och kom-

munförändring. Vi har varit så pass öppna och vågat se på det i vår 
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kommun. Det tycker jag att vi ska få kredit för i stället för att få kritik. Vi 

vågar se nya möjligheter och nya vägar. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Tage Silander, replik 

Fru talman! Jag tänkte också anknyta till invånarförmånerna, helt kort. 

Vi vill ju alla att de ska vara så bra som möjligt. Vi inom moderaterna 

har t.o.m. sett till att de spätts på härom sistone, med tanke på hem-

vårdsstödet. Vi har nu en nivå på ungefär 24 miljoner skulle jag tro, om 

jag tar det ur minnet. I det här förslaget handlar det om att minska med 

ungefär tre procent. 

Bara för att sätta allt i sitt rätta perspektiv – det verkar som om man 

drar ner rullgardinen helt om man petar i det här. Men om det är någon 

som får, säg 200 euro, i invånarförmån av något slag och om man drar 

ner tre procent, så innebär det sex euro per månad, vilket är ungefär 20 

cent per dag. Har vi inte en för dramatisk diskussion i den här frågan? 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack fru talman! Jag vet inte om ledamot Silander har missförstått. Jag 

har inte sagt att det är ingenting som vi ska göra. Jag har sagt att nu bör-

jar arbetet och att vi ska se konsekvenserna av det här. Det är det vi ska 

göra just nu och det är det som pågår. Vi har fått en rambudget och vi 

tittar var målet är. Det är nu arbetet sker. Det är nu vi kommer att sitta 

och jobba med det här. Jag har inte kritiserat det på det sättet, däremot 

har jag sagt ”de som vill att man hela tiden sänker för de sjuka och de 

ekonomiskt sårbara”, det är det jag vill ta bort. Jag hörde i ledamot Si-

landers anförande att han inte heller vill det. 

Ltl Tage Silander, replik 

Fru talman! Det handlade inte om att gå i någon sorts polemik med ltl 

Göte Winé utan det handlade om en upplysning så att man ska förstå 

perspektiven vad det handlar om. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack för ett bra förtydligande och bra information. Tack så mycket! 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Fru talman! Jag har många gånger blivit upplyst av socialdemokraterna 

att jag har en väldigt annorlunda människosyn. Idag talade ledamoten 

Winé om den moraliska kompassen och jag konstaterar att jag har nog 

en väldigt annorlunda moralisk kompass också.  

(Ltl Göte Winé hörs från talarstolen: det håller jag med om!) 

När jag för ett tag sedan motionerade om att lagtingsledamöternas 

löner skulle sänkas med fem procent så var det ingen socialdemokrat 

som ville ställa sig bakom det. Nu vill ni minska de sociala utgifterna 

med tre procent, det gäller moderskapsunderstöd, bostadsbidrag, stu-

diepenning etcetera, det är inget problem. Sedan vill ni satsa 2,7 miljo-
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ner på vindkraftsstödet. Jag talar om att ta från de fattiga och ge till de 

rika. När svängde er kompass på det sättet? 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack fru talman! Att våra värderingar är skilda, det är väl kanske det att 

vi deltog i integrationsdebatten tidigare, inte ledamot Toivonen.  

 Att sänka lagtingsledamöternas arvoden med fem procent, vi har nog 

meddelat ledamot Toivonen tidigare i debatten att ärendet inte ligger 

hos oss. Vi har tillsatt en grupp som ska se över våra arvoden. Det är för 

att man ska undvika populistiska uttalanden som man sedan kanske inte 

står för i alla fall. Det finns en grupp utanför lagtinget som ser på hur 

lagtinget jobbar och om man jämför med andra parlament, vad det ska 

vara för arvoden. Det om det!  

 Ltl Toivonen behöver nog inte vara orolig för vår kompass, vi vet vart 

den riktar. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Fru talman! Att ge 2,7 miljoner till vindkraften och minska med 

700 000 känns också det som en rätt kompass? 

Ltl Göte Winé, replik  

Fru talman! Som jag sade i mitt anförande så är det nu arbetet börjar. 

Vilka är det vi skär ner på? Ledamot Toivonen får göra sin bedömning, 

det accepterar jag. Det är demokrati! Jag accepterar ledamot Toivonens 

kompass, även om den inte delar vår väg.  

Däremot så har vi hittat vissa saker där vi kan ha lika åsikter och jag 

tror, som jag tidigare sade i mitt anförande, att egentligen ingen här vill 

skära, men någon måste göra det. Det är slut nu att hela tiden säga ”nå-

gon annan”. Den här regeringen vill ta ansvaret. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack talman! Det är nästan svårt, när man blir så pass långt ner på talar-

listan, att komma ihåg vad som sades i huvudanförandet och kunna re-

plikera på det.  

Jag hörde vid två tillfällen att ledamoten Göte Winé sade att ”nu ska 

vi börja arbeta”. Då är min fråga - vad har ni gjort hittills under de här 

fem månaderna?  

Ltl Göte Winé, replik  

Tack fru talman! Precis det som vi har gjort i tidigare regeringar! Första 

tiden tar man fram och sätter upp målsättningen. Precis som vtm Vero-

nica Thörnroos när hon satt som minister. Sedan jobbar man med av-

delningarna och tar fram vad man kan göra. Efter det jobbar vi på den 

politiska vägen. Det borde nog vtm Veronica Thörnroos komma ihåg hur 

det var, det var inte så länge sedan som vicetalmannen gjorde det, när 

hon satt som minister. 
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Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Det som har varit ganska anmärkningsvärt under två dagar här 

är att både era regeringskolleger liberalerna och Moderat Samling ver-

kar ha en ganska gemensam hållning till tilläggsbudgeten, medan vi från 

socialdemokratiskt håll nu hör tre olika versioner om hur man ska han-

tera avgifterna inom ÅHS och hur man ska hantera processen kring 

nedskärningarna av stöden på individnivå. Det är väl också det som gör 

att vi i oppositionen blir lite frågande när det finns så pass många olika 

åsikter om samma sak i en fråga som i princip borde vara färdigproces-

sad inom regeringspartierna före den kommer till salen. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack fru talman! Det är som jag tidigare sade, vicetalman Thörnroos. 

Det här är en process som pågår och vi jobbar vidare med den. Däremot 

kan jag inte erinra mig att vi sagt att vi inte ska gå med på stöden. Vi har 

sagt att vi ska jobba vidare med dem och att det är nu som arbetet bör-

jar. Precis som man har gjort i tidigare regeringar och som jag var med 

om för fyra år sedan, då vi också satt och hade vår lilla armbrytning om 

t.ex. sjukkostnadsavdraget. Det här är ingenting nytt. Men däremot ver-

kar det vara så att vissa partier har svårt att komma ihåg vad man själv 

gjorde när man satt i regeringen.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack fru talman! Jag skulle vilja veta ledamot Winés åsikt ifall han stö-

der förslaget till kortrutt i skärgården, som kommer att kosta mycket, 

och som kommer att ta pengar från andra håll.  

 Han kritiserade också kommunerna för att de inte har varit tillräckligt 

effektiva. Ställer ledamoten lika höga krav på landskapsförvaltningen 

som han nu ställer på kommunerna, eftersom det blir mindre anslag till 

den delen.  

I budgetförslaget finns det förslag att man ska bygga en tvätthall och 

stänga Godby vägstation. En tvätthall för 400 000! Är det acceptabelt i 

förhållande till att det finns privata initiativ? Där finns det pengar att 

spara i så fall. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack fru talman! Tack ledamot Häggblom för de frågorna! Jag hade 

hoppats att de flesta frågorna skulle ha rört mitt anförande och inte hela 

tilläggsbudgeten. 

Om vi tar kortrutten, så var det som jag nämnde. Processer och arbe-

ten som på sikt kan göra inbesparingar på driften ser jag som positivt. 

Kortrutten ser jag som en inbesparing längre fram. Det är jag relativt 

positiv till. Däremot är det fråga om hur pass stor den blir och vad det 

får kosta till slut. Jag har dock inget minne av att jag har sagt att kom-

munerna inte har varit tillräckligt effektiva. Däremot sade jag att vi har 

många kommuner och vi har en överstor administration. Dels har vi 

kommunerna och sedan har vi också kommunalförbund som gör samma 

sak, de går lite hand i hand. 
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Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack talman! Ledamot Winé sade att det går att effektivera kommuner-

na. Det sade ledamoten också nu i repliken. Samtidigt sade ledamot 

Winé i huvudanförandet att han är klar med att slå ihop kommunerna. 

Varför ska man då kasta 200 000 på en utredning eftersom ni i rege-

ringsblocket redan vet att ni ska slå ihop kommunerna? Varför ska man 

då använda de pengarna när det politiska beslutet redan är taget?  

 Om jag förstår ledamoten Winé rätt så har socialdemokraterna inte 

tagit slutlig ställning till kortrutten. Det är beroende på vad det kostar i 

förhållande till vad man sparar in. Är det korrekt uppfattat?  

Ltl Göte Winé, replik  

Tack talman! Jag har ett problem, ledamot Häggblom, och det är att jag 

en längre tid har försökt säga till våra ministrar att det jag säger är sant 

och att de borde lyssna på det. Men nu är det så, att de är lite ”bambuga” 

som vi säger ute i Sund, de vill inte riktigt lyssna på mig och vad jag vill. 

Det gör att de bl.a. vill ha mera fakta än ”mina fakta”. Det gör att min 

partikollega, minister Fellman, valde att göra en utredning, som jag an-

ser är bortkastat, för jag hade kunnat bjuda på en kopp kaffe och berät-

tat om det. Men det behövs ibland lite mera kunskaper än vad jag besit-

ter, tydligen. Jag är inte bitter för det! Vi jobbar vidare.  

 Kortrutten får jag hoppas att vi kan återkomma till senare i budgetde-

batten. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Tack fru talman! Ledamot Winé berättar ärligt om våndor och om hur 

jobbigt det är att man i regeringssamarbetet behöver ge och ta. Det är 

säkert ingen nyhet för någon av oss. Det som är lite speciellt är när le-

damoten lyfte tidigare diskussioner om sjukkostnadsavdraget, och vad 

det kan ha handlat om, så har ju den diskussionen förts först. När man 

sedan fightats färdigt, så har den tagits till lagtinget. Det är väl det som 

är den stora skillnaden nu, vi vet att det pågår - vi kan nästan kalla det 

en kris inom regeringen – där man har väldigt olika syn inom många 

olika områden. De börjar gå att lista dem snart. Ledamot Winé säger att 

”vi har diskuterat målen”. Men det skulle vara intressant att veta vad 

som ni har kommit överens om, för det framgår inte ur dokumentet? 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack fru talman! Först vill jag lugna ltl Britt Lundberg. Det är ingen kris 

i regeringen. Vi har ett bra diskussionsklimat, vi har kommit överens om 

målen och jobbar med en budget som ska sänka underskottet. Minister 

Perämaa sitter vid rodret och vi andra paddlar på utav bara den. Det gör 

att vi kommer vidare i den här frågan och kommer i mål.  

 I vissa frågor sitter jag och paddlar på som bara den medan man i 

vissa frågor behöver bromsa. Det är precis som i tidigare regeringar. Då 



  

  499 

var det en annan person som satt vid rodret och då kanske man padd-

lade på i andra frågor. Men det viktigaste för mig är att vi ser framåt och 

att vi jobbar på det. Vi har nog kommit överens om målen tillsammans. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Regering och opposition är fullkomligt överens om inbespa-

ringsnivåerna. Behöver ni kämpa med de målen så tror jag att ni kan 

vända er till oppositionen i stället och få stöd, i fall det finns problem 

inom det området. 

Uppfattade jag det rätt, att ltl Göte Winé säger att ”ändringarna i 

kommunstrukturen ska rädda ekonomin”? I så fall skulle jag vilja veta 

på vilket sätt det blir billigare. Jag blev glad också när jag hörde att le-

damot Winé har det här klart. I min värld så är antalet personer, exem-

pelvis de som finns på Tallgården, och som behöver vård eller de som 

finns i Sunds skola eller på dagis, om vi håller oss i ledamot Winés hem-

kommun. De är ett antal. Oavsett om vi flyttar dem och bestämmer att 

det inte ska finnas någon service kvar i Sund utan vi flyttar dem till en 

mera samordnad plats i Godby, så är fortfarande detta människor som 

behöver samma omsorg. På vilket sätt sparar man stora pengar på det 

här? 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack! Det har varit centerns åsikt hela tiden att man ska gå in och stänga 

skolor och äldreomsorg. Jag har inte nämnt det på det sättet. Jag har 

sagt att vi har en överstor administration. Vi har kommunförbund och 

kommuner som går hand i hand och gör samma sak. Här tycker jag att 

vi har saker som vi kan spara in på. Som jag sade i mitt anförande - eller 

om det var i replik - jag är helt övertygad om att om får vi större kom-

muner så får vi flera skattebetalare som är med och betalar för det här. 

Det gör att det behövs mindre av landskapsandelarna. När man börjar 

titta på intäktssidan så har de mindre kommunerna ganska höga land-

skapsandelar. Jag tror att vi kan sänka dem. Men, som jag sade i ett tidi-

gare anförande, så har minister Fellman inte riktigt köpt mina idéer, 

utan vill ta reda på mera fakta, vilket jag har respekt för. Vi kommer att 

återkomma med resultat och mera exakta siffror senare.  

Talmannen 

Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack fru talman! Ledamot Winé har nu sagt flera gånger att vi har övers-

tor byråkrati inom kommunerna och att vi pumpar in miljoner i kom-

munstrukturen. Jag vill säga - äntligen är det någon som talar ur skägget 

och också konstaterar att det finns pengar som vi skulle kunna spara. 

Det är faktiskt så att vi har ett tjugotal kommuner, om vi räknar med 

kommunalförbunden, och sedan har vi ytterligare olika konstruktioner i 

bolag och annat som också sitter och uppgör budgeter och bokslut och 

allt sådant, som kostar miljoner. Det är för många som gör det. Det är 

helt onödig administration som vi skulle kunna spara in på och använda 

de pengarna till något annat. Jag tycker det var jättefriskt att vi får höra 

någon ytterligare som konstaterar den här saken i lagtinget. 
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(Ltl Göte Winé från talarstolen: Det var så klokt sagt så jag låter det 

vara!) 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack fru talman! Jag tror att socialdemokraterna står inför ett trovär-

dighetsproblem. I förra regeringen och i omställningsbudgeten så hade 

man förslag på att ta bort hela sjukkostnadsavdraget. Tack vare en ob-

stinat opposition och allmänhet så backade man och tog bort bara hälf-

ten. Det drabbar de sjuka och svaga. Nu är man inne för att dra ner på 

stöden för de utsatta i samhället med tre procent och man kan inte från 

socialdemokratiskt håll ens specificera en enda neddragning inom ett 

visst stöd. Så visst har socialdemokraterna ett trovärdighetsproblem! 

Man går i bräschen och ivrar att man är de enda som förespråkar och 

pratar för de svaga i samhället. Sedan stämmer inte någonting! 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack fru talman! Jag sade inte att ”vi är de enda” utan att det ”upplevs 

som att vi är de enda” som man vill sätta den moraliska kompassen på. 

Jag låter den förra oppositionen få känna att de har en stor del i att man 

inte sänkte sjukkostnadsavdraget, vilket man hade som målsättning. Det 

var inte det att man började se mera på konsekvenserna över vem som 

blir drabbad och vem som jobbar. Det var helt klart den starka och of-

fensiva oppositionen. När man jobbar med någonting sådant här, så är 

det arbete från det att man sätter målet till resultatet som visar hur de 

slår. Så har det jobbats tidigare och så jobbas det nu, ledamot Eklund. 

Och här kommer vi att ha vår diskussion. Om vi skulle ha klart för oss 

redan nu var man ska skära ner, då skulle det säkert ha kommit med 

också. Det här är ett arbete som kräver tid, svett och tårar. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

 Ltl Brage Eklund, replik 

Tack fru talman! Jag uppfattade uttalandena från ledamot Winé på det 

viset att socialdemokraterna har målet klart vad de vill, men att man 

inte fått fram det i förhandlingarna då man lagt fram budgeten. Därför 

tycker jag att socialdemokraterna skulle kunna presentera åtminstone 

ett enda stöd som man inte vill rubba på eller som man kan tänka sig att 

rubba på, ifall man har sina mål klara. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack fru talman! Nu, ledamot Eklund, ska jag berätta någonting för dig. 

Det har vi gjort! Men det säger vi till minister Perämaa. Det är han som 

är finansminister och det är han som sitter och tar de slutliga besluten. 

Här gäller det att ge och ta. Går vi ut med det nu så kommer ledamot 

Eklund att stå här länge och säga vad vi har lovat. Att sitta i regering är, 

som jag sade tidigare, det gäller att ge och det gäller att ta. Så har det va-

rit tidigare också. Vi har fått vara med om att ta obekväma beslut, även 
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fast vi inte velat. Det viktiga är att man bör ta ansvar när man sitter i re-

geringen. Vi hade jobbiga beslut att ta även i förra regeringen. Vi var 

med och tog dem, men däremot är det processen som tas inom land-

skapsregeringen, med all respekt för ledamot Eklund. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Vtm Veronica Thörnroos 

Tack talman! Jag tror att en stor del av oppositionens frustration bottnar i en 

besvikelse. En besvikelse över att den här tilläggsbudgeten är väldigt lik alla 

andra tilläggsbudgeter. Man har viftat lite i knutarna - det är 9 000 bort här 

och det är 4 000 bort där och det är kanske plus 5 000 där. Men de riktigt 

stora riktlinjerna finns inte.  

Jag tror att en del av oppositionens frustration bottnar i att oppositionen, 

det övriga lagtinget och Ålands folk, vid så många olika tillfällen blivit lovade 

att i den första tilläggsbudgeten, där kommer besked från landskapsregering-

en och där ska vi visa vilken riktning Åland ska gå i.  

Mina tankar går osökt till sagan om ”Mäster skräddare”, som ni säkert alla 

känner till. Den lille mannen som gick till skräddaren för att få en rock sydd 

och sedan kom tillbaka gång på gång. Det slutade med att det ”bidde ingen-

ting” som det står i sagan. Nu säger inte jag att det är den väg som landskaps-

regeringen har valt. Men jag varnar lite för det. Att komma med stora ord 

som sedermera inte är så mycket när det kommer på det tryckta pappret.  

Jag stöder, som grundprincip, att vi arbetar för att minska våra driftskost-

nader. Men jag stöder inte det sätt som landskapsregeringen har valt att göra 

det på.  

Det finns en fritidspedagog som heter John Huey, en amerikan. Han sade 

alltid ”börja hos den lilla människan och arbeta dig utåt när du fattar dina 

beslut och när du skaffar dig kunskap”. I det här fallet har landskapsrege-

ringen valt att göra precis tvärs emot. Det man de facto gör, är att de inbespa-

ringar som aviserats för 2016 var i princip färdigt framarbetade inom organi-

sationer och inom olika myndigheter, som den tidigare landskapsregeringen 

har gett direktiv om. Det som gäller för 2017 och 2018, är inbesparingar på 

fyra miljoner för kommunerna och det är 700 000 direkt till enskilda invå-

nare. Av de fyra miljoner som ska sparas in så kommer den största delen att 

drabba den enskilda människan. Det är ganska enkelt att det blir så, därför 

att kommunens huvudsakliga sysselsättning är omsorg, det är dagis och det 

är skola. Det är där inbesparingarna kommer att ske. 

Vi är förvånade över att man väljer att bygga en tvätthall, prognostiserad 

till en miljon, tror jag. Jag fick just information av en tekniskt kunnig kollega 

här, ledamoten Fredlund, som sade att under två miljoner går det inte! Det 

väljer man att sätta fokus på. Jag säger inte att det är fel men jag säger att jag 

stöder det inte.  

Man pratar om ÅHS:s inbesparingar. Från centerns sida har vi lagt andra 

indikativa siffror, inte på detaljnivå men indikativa, hur vi kan tänka oss in-

besparingar i stället.  

Vad gäller ÅHS-avgiften så har vi sagt att vi kommer att stöda en höjning 

av avgifterna, helt enkelt därför att den arbetsföra befolkningen, som är hygg-
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ligt frisk, vilket vi i princip alla är som sitter här, kommer att måsta ta ett 

större ansvar. Det tror jag också är viktigt att vi tar till oss. Nog om detta! 

Jag vill, som ett inbesparingsförslag från centerns sida, avisera privatise-

ring av drift och underhåll av det allmänna vägnätet. Vi har ett stort antal 

kilometer vägar som landskapet står som väghållare för. Vi har också i Godby 

en tämligen ”rackliger” - får man väl säga – vägstation i dåligt skick. Vad 

landskapsregeringen föreslår nu är en halvmessyr. Man föreslår att man ska 

sälja vägstationen men lämna sandförråden kvar. Sedan ska man försöka få 

till ett bostadsområde bredvid sandtagen. Det låter väldigt märkligt. Delar av 

de som arbetar där ska flytta till Möckelö. 

Vårt förslag är i stället att man aktivt går in för att privatisera drift och un-

derhåll av det allmänna vägnätet. Jag har svårt att ge en rekommendation el-

ler ett förslag till landskapsregeringen. Vi vet att omsättningen är ungefär två 

och en halv miljoner på årsbasis, det fasta vägnätet ungefär två miljoner. Det 

kanske vore klokt att dela upp det i två eller tre olika distrikt och helt enkelt 

fastställa servicenivåerna och bjuda ut det. Det kommer naturligtvis att ta lite 

tid. Den tid som finns kan man ta halva Åland, privatisera och utvärdera det, 

och därefter går man vidare med den övriga delen. Därigenom har man också 

möjlighet till en schysst personalhantering av den personal som man har hos 

sig. 

Vi har inte sagt någonting i vår motion om linfärjetrafiken, helt enkelt för 

att det är väl vår fasta övertygelse att få är så dåligt betalda av landskapets 

anställda som just linfärjeförarna är. Där finns inga pengar att hämta. Det är 

nämligen det som är drivkraften hos Åländsk Center. Ska vi privatisera så ska 

det finnas en ekonomisk vinning i det. Att privatisera bara för privatiseran-

dets skull finner vi inte intressant. Det överensstämmer inte heller med vår 

ideologi.  

Vi har lagt en motion och jag hoppas att vi i samband med beredningen 

och arbetet i finans- och näringsutskottet ska ha möjlighet att fördjupa oss 

lite närmare i det. 

Med de här orden vill jag avsluta det här anförandet och informera redan 

nu att jag kommer att återkomma med andra motioner, och en del andra 

goda förslag, som jag vill att landskapsregeringen ska få ta del av. 

Minister Mika Nordberg, replik 

Tack fru talman! Vtm Veronica Thörnroos nämnde i sitt anförande bl.a. 

om tvätthallen som skulle kosta många miljoner att anlägga. Jag kan 

upprepa, för andra gången i den här budgetdebatten, vad jag sade den 

första dagen vi debatterade.  

Vi pratar inte om en tvätthall av modell ”Biltvätt för bilar”, en sådan 

med borstar, snurror och automatik, utan vi pratar om ett utrymme där 

landskapet kan tvätta av sina redskap, om det är sopmaskiner, om det är 

hjullastare, om det är väghyvlar eller något annat. Det vatten som då blir 

kvar, som en restprodukt, tas om hand på ett ansvarsfullt sätt. Det är 

vad den här tvätthallen handlar om. Vi kan närmare redogöra i finans- 

och näringsutskottet om den här tvätthallen. 

När det gäller övriga saker i motionen, bl.a. privatiseringen, så har vi 

inlett en effektivisering genom flytten av Godby vägstation. 



  

  503 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack. Det är intressant att se att en minister för Moderat Samling, som 

borde vara tämligen högerprogressiv - åtminstone så har han visat tak-

ter på det tidigare, nu vill befästa och förstärka området kring Möckelö 

vägstation. I stället för att lägga det på on hold och direkt gå in och börja 

arbeta för en privatisering. När vägunderhållet är privatiserat så är det 

ju inte upp till landskapsregeringen att bestämma var ett garage ska stå, 

var en tvätthall ska stå eller var sandlagren ska finnas. Det är upp till 

den entreprenören som driver saken. Jag hoppas att ministern faktiskt 

kan se det här med en entreprenörs ögon och inte börja bygga in sig på 

ett område som inte kommer att behövas efter några år. Det känns inte 

hållbart. 

Minister Mika Nordberg, replik 

Fru talman! Jag delar kanske inte riktigt den synen. Det är ju så att vtm 

Veronica Thörnroos själv har varit infrastrukturminister tidigare. För-

slaget att flytta Godby vägstation till Möckelö har uppkommit tidigare i 

debatten många gånger men man har inte ens vågat ta det steget pga. att 

det sagts att det är centraliseringsåtgärder etcetera. Det här är effektivi-

serande åtgärder, som vi tar. Det här kan vara ett första steg för att göra 

det så rationellt som möjligt. Ledamoten säger själv i sin motion att ”om 

beredningen visar att det är ekonomiskt fördelaktigt”. Jag tycker att de 

signaler som nu kommer blir lite motstridiga. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Som jag sade redan tidigare så är privatisering inget självändamål, var-

ken för mig eller för det parti - Åländsk Center - som jag representerar. 

Däremot säger jag att om det finns pengar att tjäna så ska man göra det. 

Därför ska man inte nu börja bygga fast sig ytterligare på ett område om 

man avser, på riktigt, att privata entreprenörer ska ta över. 

Det är alldeles sant att jag har varit ansvarig för detta. Men jag kan in-

formera minister Mika Nordberg om, att all min tid och kraft, under de 

sex år jag satt i landskapsregeringen, gick åt att driftsprivatisera sjötra-

fiken. Jag kan också meddela redan här och nu, att det här är inte är nå-

gon lätt process, ifall ministern och regeringen vill driva den. Du ska ha 

en vilja av stål som minister. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Vicetalmannen sade ungefär så här, att ”man ska utgå ifrån 

människan när man vidtar åtgärder”. Ungefär så här, som en samman-

fattning. Det håller jag med om. Det är regeringschefens - lantrådet Sjö-

grens - uttryckliga målsättning att så ska ske. Hon betonar för oss mi-

nistrar, alla dagar, att vi ska vara ute på fältet, vi ska träffa människor 

för att ha en insyn i de verksamheter som sker därute och att vi ska 

känna till människan bakom det som utförs. Också pga. mitt eget per-

sonliga intresse så har jag varit till Guttorp för att ta del av exakt hur det 

går till när man kläcker yngel. Jag vet hur man räknar yngel inför för-

säljning och jag vet hur reningsverket fungerar där. Framförallt har jag 
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sett de människor i ögonen som nu blir utsatta för den debatt som vi för 

här utifrån det budgetförslag som har lagts. Till den delen håller jag helt 

med om det som sades i anförandet. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Jag vill erinra finansministern om att jag på intet sätt i mitt an-

förande berörde Guttorp – på intet sätt! Vad jag lyfte fram i mitt huvud-

anförande var relationen mellan vård, omsorg och skola, å ena sidan och 

infrastrukturavdelningen och de tunga värdena, å andra sidan. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag tyckte att det var skäligt att i ett exempel säga att vi gör 

på det sättet som vicetalmannen tycker är lämpligt och vilket vi också 

anser att är lämpligt. 

Gällande kommunerna och uttalandena där gör mig ännu mera orolig 

än den förra frågan. Vicetalmannen sade så här ”eventuella nedskär-

ningar i landskapsandelarna kommer per automatik att leda till att 

åtgärderna riktar sig mot de svaga i samhället”, t.o.m. mot barndag-

vård och så. Jag hoppas inte att det här betyder att centern som parti 

kommer att se till att så här sker ifall vi minskar på landskapsandelarna. 

Jag hoppas ändå att centern som parti kommer att uppmana sina kom-

munalt förtroendevalda att försöka rationalisera i den kommunala verk-

samheten, vidta samarbetsformer som gör att åtgärderna så lite som 

möjligt riktar sig mot dem som har de största behoven. Att det inte görs 

bara för att bevisa att vicetalmannen fick rätt! 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Centern har suttit i regeringsställning sedan hedenhös tid, vil-

ket en socialdemokrat brukar säga till mig. Det är alldeles sant. Man kan 

tycka vad man vill om oss i oppositionspolitiken, man kan häckla oss om 

man vill. Men faktum är att det Åland vi har idag är byggt, inte enbart av 

centern, men med hjälp av centerkrafter. Det är viktigt att det samhälls-

bygget får fortsätta.  

 Vad jag försökte säga är att landskapsandelarna till största delen går 

åt till det som berör den enskilda människan. Det är omsorgen, det är 

dagisplatser, det är de äldre och det är skolan. Det kanske inte blir helt 

lätt, med tanke på hur lagstiftningen ser ut, att fortsättningsvis hålla en 

god nivå på omsorgen och med tanke på hur mycket landskapsandelar 

som man nu aviserar att ta bort. Samtidigt tycker jag att det vore kläd-

samt om landskapsregeringen, åtminstone själv, aviserade lika mycket 

nedskärningar i så fall inom den egna verksamheten, i stället för att ta ut 

det av andra och tredje part. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Fredrik Fredlund, replik 

Tack fru talman. Tack vicetalman för ett intressant anförande. Jag vill 

bara klargöra för de andra ledamöterna, att de här två miljonerna, det är 

alltså i kronor. Men slutsumman blir kanske runt 400 000 euro och jag 

tycker inte heller att det ska byggas. 
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Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack ledamoten Fredlund. Då missförstod jag det helt enkelt och det 

står jag för. Jag missförstod det som ledamoten Fredlund sade. Jag pra-

tar om två miljoner och han pratar om 400 000. Men de facto byggde 

jag själva grundprincipen på att landskapsregeringen inte ska göra inve-

steringar i politikområden som man avser att privatisera. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Vicetalman Thörnroos, som f.d. infrastrukturminister, ska 

ha all eloge för att hon orkade och lyckades privatisera hela skärgårds-

trafiken. Jag vill påstå att det inte finns någon annan i den här salen som 

jag tror hade klarat av det, inklusive mig själv. Det ska hon ha en eloge 

för. Jag tror att hon som infrastrukturminister hade fortsatt, när det 

projektet var klart, och tagit sig an vägunderhållet.  

Det märkliga är att det är en centerpartist, som anses vara i mitten, 

som vill privatisera medan en moderat gärna vill göra så att vägunder-

hållet förblir i offentlig regi, i och med att man bygger en tvätthall på 

Möckelö. Vi ska också komma ihåg att vägstationen på Möckelö antagli-

gen också måste förnyas. Då börjar vi prata om miljoninvesteringar. Så 

det är nog dags, innan man bygger tvätthallen, att man tar sig en allvar-

lig funderare på att man borde privatisera det. För det finns många 

hundratals unga människor därute som har lastbilskort och som kan 

gräva osv. och som bara väntar på att få ta sig an anbudsförfrågan på det 

här projektet. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack talman och tack ledamot Runar Karlsson. Vi har ju diskuterat det 

här mycket i vår grupp och det är lite märkvärdigt att Moderat Samling 

sätter sig på bromsarna och vill socialisera samhället medan socialde-

mokraterna vill privatisera. Vi får väl se vart det här leder. 

Talmannen 

Talmannen påminner om att replikskiftet ska gå till huvudanförandet och inte rikta sig 

till andra parter som inte kan besvara replikerna. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Så är det fru talman för alla här i salen! Hade man varit ärliga här så 

borde det ha funnits med i budgeten och vilka ytterligare budgeterings-

behov som finns för att ha denna verksamhet i Möckelö. Vi får se tiden 

an och vi får hoppas att den här motionen, med vtm Veronica Thörnroos 

som första undertecknare, verkligen tas på allvar. Jag vill påstå att man 

lätt kan spara en halv miljon per år om man skulle privatisera vägun-

derhållet. Det har visat sig också på andra orter där man har gjort det. 

Hellre det än att skära ner på sjukvård och på de svaga i samhället! 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack fru talman! Tack vtm Veronica Thörnroos. Jag kan säga att jag har 

viss förståelse för den första klämmen i motionen där man vill driftspri-

vatisera vägunderhållet. Jag har själv tittat och funderat på precis 

samma sak. När jag pratade med en från personalen inom landskapet så 

sades det - om jag minns rätt - att det fanns 15 vägdistrikt. Då pratade 

jag om plogning. Jag tror att det var åtta som var driftsprivatiserade 

men att man ville ha sju kvar för att ha ansvar och kontroll av huvudvä-

garna. Man kände en viss oro. Är det något som vicetalmannen - som då 

var infrastrukturminister - vet något mera om? Jag tycker ändå att tan-

ken, att man får fler entreprenörer på landet, är bara bra. Men däremot 

var de lite oroliga för det här. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack talman! Jag tror att om man går in för en privatisering av drift och 

underhåll av det allmänna vägnätet så bör man ta hela vägnätet för att 

skapa en fungerande helhet för att det också ska vara attraktivt för pri-

vata näringsidkare att investera i olika maskiner osv. Jag tror också att 

man måste ha ganska långa avtal. Kanske 10-åriga, kanske 12-åriga avtal 

för att man ska ha en realistisk avskrivningstid. 

Det är sant att jag har varit fundersam över om man kommer att klara 

av det här. Men med de goda erfarenheter, som inte bara jag utan även 

andra har fått, från driftsprivatiseringen inom sjötrafiken, så visar nog 

att vi inte ska underskatta våra privata entreprenörer. De kan minst lika 

bra som våra egna. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack fru talman! Jo det stämmer! De kan precis lika bra. De har säkert 

samma utbildning, tänkte jag säga. Det upplevde också jag av diskuss-

ionen när jag själv för ett - två år sedan tyckte att det här var en jättebra 

idé. Att tänk vad Göte har blivit höger plötsligt och vill börja driftspriva-

tisera! Men sedan kommer tjänstemännen och säger att ”Ja men har du 

tänkt på att då ger vi också bort kontrollen, när vägarna ska plogas och 

framförallt huvudvägarna”, och att jag som bor på landsbygden bör 

tänka på det. Att man också lämnar bort ansvaret över huvudvägarna. 

Då blev jag litet ”oops”, jag vill ju ändå fortsättningsvis ha bra vägar och 

jag vill att min familj ska åka på bra sandade vägar. Det får inte bli så att 

vinsterna - som jag blev förvarnad om - blir det viktigaste. Därför tänkte 

jag att vicetalman Veronica Thörnroos, som är mera insatt i frågan, kan 

förklara lite mer. Vi lär väl diskutera det i utskottet. 

Talmannen 

Tiden är ute! 
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Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack talman! Allting ligger fast i upphandlingen. Att ha en upphandling 

som baserar sig på servicenivåer, inom vilka tidsrymder som vägar ska 

vara plogade, att det också finns en extra jourberedskap osv. Det kom-

mer att ställas ganska stora krav på den upphandlande enheten. Men jag 

har sett, från min tid som infrastrukturminister, att de kan! Men det är 

inte säkert att de vill, det kan jag också säga. Det kanske inte fanns så 

mycket vilja kring sjötrafiken och definitivt inte hos de anställda, hos 

fackförbunden eller hos liberalerna som då satt i opposition. Men jag vet 

att det är där knuten sitter. En god upphandling med bra servicenivåer, 

fastslagna tider, vilket gör att jag inte ens tror att man kommer att 

märka någon skillnad. Och det ska du inte göra heller. Men som jag har 

sagt, det förutsätter att det finns pengar att tjäna. Privatisera för privati-

serandets skull, det står jag inte bakom. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Tony Wikström, replik 

Tack fru talman! Vtm Veronica Thörnroos gör en liknelse med sagan 

Mäster skräddare. Då kommer jag osökt av en händelse att tänka på en 

annan saga, nämligen Mästerkatten i stövlar. Där var det också en 

skräddare inblandad som sydde upp en väldigt stor och fin kostym. Man 

sprinklade med lite bidrag här och lite skärgårdstrafik där och tyckte att 

den var jätteskimrande och fin. Det var bara det att till slut så kom folket 

och ett litet barns vishet där och sade att ”han har ju ingenting på sig”. 

Då drar jag liknelser med vår likviditet här i samhället och att vi ska 

kunna betala för vår stora och fina kostym också, eller? 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack! Jag är lite tveksam till den liknelsen. Jag tyckte inte riktigt att det 

fanns i mitt huvudanförande. Men, visst! Vi har en försämrad likviditet, 

vi har för höga driftsutgifter i förhållande till vad vi borde ha men vi har 

också ett levande samhälle. Vi har en låg arbetslöshet, vi har haft en god 

inflyttning - lite svackande nu för tillfället - vi har goda servicenivåer 

inom vård, omsorg och skola och vi har haft det bättre än i Finland, om 

man jämför det rakt av. Jag tror att det också har betydelse. Det är inte 

bara siffrorna på den sista raden som är avgörande. Jag vill också erinra 

ledamoten Tony Wikström om - ifall ni har glömt - att socialdemokra-

terna satt med i den förra regeringen och fattade alla de beslut som se-

dermera verkställdes. 

Ltl Tony Wikström, replik 

Tack fru talman! Jag tycker inte att vi ska glömma allt gott som centern 

har gjort under de här åren faktiskt. Mycket av det vi ser nu är inte poli-

tikernas fel på denna ö utan det är omvärlden och hur Finlands ekonomi 

har gått, som vi har hört om här tidigare idag. Vi vår se hela bilden och 

det tar vi med oss. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack för det inlägget ltl Tony Wikström! Det har ju ofta en tendens att 

allting är svart, annars är det vitt. Men de facto är det så i det verkliga li-
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vet att största delen egentligen är en gråzon och det gäller att hitta en 

balans däremellan. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl John Holmberg 

Fru talman! Bästa lagtingsledamöter! Kommunstrukturfrågan tenderar ofta 

att bli snudd på vulgär. De skeptiska är alltid snabba med uttryck som att när 

demokratin försämras, äldreboendena centraliseras och skolor läggs ned. 

Motståndarna till ett Åland med färre kommuner hävdar att det är just våra 

16 kommungränser som skapat den välfärd vi har idag. Det håller jag inte alls 

med om. Den åländska välfärden har skapats av duktiga män och kvinnor, 

med ett entreprenörskap utöver det vanliga. Det är enligt mig detta entrepre-

nörskap som möjliggjort och bekostat den byråkrati och administration som 

krävts för att upprätthålla 16 kommuner. Jag tror inte det är tvärtom, för då 

skulle nog röster ha höjts för att vi ska skapa några kommungränser till.  

Näringslivet utvecklas inte optimalt via 16 kommuner. Tvärtom, det häm-

mar i stället för att stimulera och skapar större tillväxt. Att Ålands näringsliv 

vill se ett Åland med färre kommuner, är definitivt något som ska tas i beak-

tande. Jag tror de flesta förstår att om näringslivet på Åland mår bra, har 

Åland förutsättningar till att må bra. 

Genom färre kommuner skapar vi även en helt annan spetskompetens 

inom de kommunala sektorerna, vilket i sin tur skapar lägre driftskostnader, 

större rättssäkerhet och en större medborgartrygghet. Titta t.ex. hur ett 

gränslöst samarbete kunde ge vår grundskoleutbildning större förutsättning-

ar, hur vårt räddningsväsende kunde utvecklas, det byggtekniska området, ja 

det gäller i princip allt. Även medborgarnas valfrihet ökar i takt med att 

kommunerna blir färre och det kommer att gälla oberoende av ålder. Då sä-

ger skeptikerna, ”ja men det kan vi göra ändå”. Jo, tjena! Avtal på avtal och 

en byråkrati och beslutsgång som knappt hinner bli klar innan nästa mandat-

period tar vid. Samarbete över kommungränser är bra, men samarbete utan 

kommungränser är mycket bättre, billigare och enklare. 

Enligt mig betyder färre kommuner en enorm möjlighet att bibehålla ålän-

ningarnas servicenivå. Att via en mer rationell drift, ha möjlighet att upprätt-

hålla i stället för att lägga ned. Rationaliseringsvinsterna går knappast till Pa-

namabolag, vinsterna ger möjlighet till lägre skatter, lägre avgifter och till att 

stärka områden som behöver mer resurser, t.ex. äldreomsorg, skola etc. Var-

för skulle bykänslan försvinna med färre kommuner? Majbrasor, midsom-

marstänger och byalag skulle fungera lika bra ändå, till och med bättre, har 

det visat sig.  

Fru talman! Att närdemokratin försämras med färre kommuner är en myt. 

Den förbättras! De som märker av de demokratiska konsekvenserna av en 

kommunstruktur är ofta det politiska etablissemang som prenumererat på de 

kommunala posterna mandatperiod efter mandatperiod. I ett Åland med 

färre kommuner luckras dessa fästen upp då bredden och mångfalden av po-

litiska alternativ automatiskt blir fler.  

Michele Ferrari, heter en mycket driftig ålänning, som driver en restaurang 

i Torggallerian och snart också öppnar upp dörrarna till det tidigare Eat. Han 

har studerat vid Åbo Akademi och gjorde då en avhandling med rubriken 
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”Hur skulle en kommunreform på Åland inverka på den kommunala demo-

kratin”. Tag gärna kontakt med Michele och ta del av hans arbete, mycket in-

tressant och tänkvärt, speciellt för den som är orolig att närdemokratin för-

sämras, i samband med en kommunreform. 

En kommunstruktur är ett måste för ett Åland som vill möta konkurrensen 

från våra närregioner och för att vi ska ha råd med allt det som vi lärt oss att 

ta för givet. 

Avslutningsvis vill jag ifrågasätta dem som ifrågasätter lantrådet Sjögrens 

ledarskap. Att verkligen nu ta itu med det för Åland unikt svaga ekonomiska 

läget, kräver beslutsamhet och mod. Det skulle ha varit enkelt att skyffla pro-

blemet framför sig och låta nästa regering ta ansvaret, och samtidigt försätta 

ålänningarna i skuld. Det kallas populism enligt mig, och gagnar knappast de 

svagaste i samhället. Tvärtom, det skulle verkligen ha gjort vardagen kall och 

hård för alla som har det svårt på vårt Åland. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Klassisk retorik igen! Slår man ihop kommunerna så blir 

det bättre, bättre service, billigare, närservicen blir kvar osv. Det är en-

kelt att säga det. Jag kan säga precis tvärtom. Har vi de här kommun-

strukturerna, om det sedan är 15 eller om det är 13 eller kanske tio så är 

det en garant för att bibehålla servicen. Det är absolut det billigaste sät-

tet. Det blir lite tråkigt när man endast uttrycker sig så här schablon-

mässigt. Därför har jag en konkret fråga till ltl John Holmberg. På vilket 

sätt skulle man kunna bibehålla närservicen på landsbygden och i skär-

gården om Åland exempelvis skulle bestå av tre kommuner? 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack fru talman! Tack ledamot Karlsson! Det var det jag menade inled-

ningsvis när jag sade att debatten ofta blir vulgär. Man börjar alltid 

längst ner. Man börjar alltid med att man måste stänga fast äldreboen-

den, stänga fast dagis och stänga skolor. Jag tycker att man ska börja 

högre upp i hierarkin. Du får mycket mindre administration, du får färre 

kommundirektörer, du kan rationalisera den administrativa personalen 

och du kan stärka upp genom att skapa spetskompetens. Många av våra 

små kommuner har problem med att kompetensen inte alltid räcker till. 

Dyra juristfakturor som i sin tur skapar en rättsosäkerhet och en otrygg-

het för medborgarna. Det här är ett sätt att kunna bibehålla den service-

nivå som vi har. Tar vi t.ex. Finströms kommun så har de lagt ner två 

skolor de senaste tio till tolv åren i sin egen kommun. Varför gjorde de 

det, ledamot Karlsson? 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Ja, det vet jag inte! I min egen kommun Saltvik har man 

valt att ha två skolor pga. att befolkningen vill ha det, alltså betalarna vill 

ha det. Det har visat sig vara mycket lyckosamt, även ekonomiskt.  

Sedan det här med specialister, ja det är alltid bra med specialister. 

Men det måste också finnas generalister som kan se till helheten. Det är 

minst lika viktigt. Det är någon sorts övertro att har man spetskompe-

tens på alla så blir det perfekt men det är inte så, utan du måste ha gene-

ralister. Det är det som kommunerna har idag. Man har generalister 

som kan se det breda och det är en fantastisk tillgång.  
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Men, återigen - jag fick inget svar på min fråga! På vilket sätt skulle 

man kunna behålla servicen ute på landsbygden och i skärgården om 

Åland skulle bestå av tre kommuner? Det betyder förstås att man vet in-

nerst inne att det kommer att bli en centralisering, precis som det har 

blivit på den svenska landsbygden, den har dött ut. Där har vi facit. Men 

det är väl så man vill ha det från det centrala Åland, det förstår jag. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack fru talman! Det är tråkigt att man inte kan se det med lite mera he-

likoptersyn. Det var därför jag inledde med att det alltid blir en vulgär 

debatt. Man måste titta på att kommunerna får 38 miljoner i landskaps-

andelar. Om vi tar din kommun, ledamot Karlsson, så får de tre gånger 

mera landskapsandelar per invånare än vad Mariehamn får. Och om vi 

tittar vi på våra allra minsta kommuner - hur ska Sottunga kommun 

kunna uppbringa den rättssäkerhet och den närdemokrati som krävs, 

om deras befolkning minskar med ytterligare 20 procent? Hur ser leda-

moten Karlsson själv på problemet? Är lösningen att bara pumpa in mer 

och mer pengar? Är lösningen att gå till banken och på det sättet finan-

siera dagens kommunstruktur? Tycker ledamot Karlsson att det är lös-

ningen i framtiden? 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mikael Lindholm, replik 

Tack fru talman! Det låter så bra när ltl John Holmberg säger att all ser-

vice ska kunna bli kvar och att det ska bli billigare när man slår ihop 

kommunerna. I en demokrati är det faktiskt majoriteten som bestäm-

mer. Det betyder att eftersom majoriteten oftast bor centralt så kommer 

de som bor perifert på sikt att mista sin närservice. Det är ingenting att 

snacka om, för så är det. Så länge vi har små kommuner så har vi den 

möjligheten att man kan bestämma inom kommunen. Att, okej, det här 

kostar lite mera, men det är vi beredda att satsa på och betala högre 

skattöre för, så vi kan hålla hela kommunen levande. Det kommer inte 

att finnas kvar om man slår ihop kommunerna. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack fru talman! Tack ledamot Lindholm! Ja, där har du och jag helt 

olika åsikt. Min tydliga åsikt är att om vi ska klara av att behålla den 

närservice som alla ålänningar är berättigade till idag, så är enda chan-

ser att rationalisera och göra det effektivare. Det gör vi inte genom att ha 

16 kommunkanslier, 16 kommunfullmäktige och 16 kommunstyrelser. 

Det tror jag inte alls på!  

 Vi såg redan vid senaste val att det var svårt, inom vissa valdistrikt, att 

få ihop representativitet. Det säger ju sig självt att det bara går åt ett 

håll. 

Ltl Mikael Lindholm, replik 

Tack fru talman! Det är helt tydligt att vi har olika uppfattning. Jag vid-

håller att man i demokratisk ordning börjar titta på var det finns ration-

aliseringslösningar att göra. Jag kan upplysa ledamot John Holmberg 
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om, ifall han mot förmodan inte vet det, att kommunkansliernas del av 

den kommunala ekonomin är det inte många procent som man kan 

spara på genom att lägga ner dem och tro att det ska bli stora rational-

iseringar. Större enheter brukar betyda fler mellanchefer och vi politiker 

är tyvärr ofta för svaga för att kunna sätta oss emot det. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack fru talman! Vi måste komma ihåg att Åland består idag av bara 

drygt 29 000 personer fördelat på 16 kommuner. Slår man ut den admi-

nistrativa kostnaden per invånare på Åland så är den enorm. Det är ju 

självklart att det är stora inbesparingsvinster genom att effektivisera 

bara administrationen. Sedan kommer allt annat gott på köpet, att vi får 

spetskompetens inom socialväsendet, vi får spetskompetens inom det 

byggnadstekniska, vi kan garantera att alla åländska barn har ungefär 

motvarande möjlighet att bedriva en vettig fritidsverksamhet. Det finns 

ju inte idag.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Tack fru talman! Det är intressant att höra de olika vinklingar som finns 

i regeringsblocket när det gäller kommunernas framtid. En del hänvisar 

till ekonomin och andra hänvisar till centralisering och en del hänvisar 

till kompetens. Jag tycker att ltl John Holmberg representerar alla 

dessa. 

Det som vi konstaterade tidigare är att antalet människor - 29 000 - 

inom kommunens ansvarsområden skola och barnomsorg osv. där kos-

tar barnen per person en viss summa och de behöver en viss omsorg. 

Om man sedan är beredd att ha väldigt stora undervisningsgrupper så 

kan man få ner kostnaderna, men jag tror att man får betala det i någon 

annan ände i stället. 

Om vi är överens om att skolorna, dagisarna och äldreomsorgen ska 

vara kvar, så har vi 20 procent av kommunens kostnader kvar att för-

dela. Är det så att vi bara vill titta på kommunkanslierna och det som 

politikerna kostar, då är det sju procent. Det här utreddes för över tio år 

sedan. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack fru talman! Jag har aldrig sagt att jag tror att man kommer att göra 

stora vinster genom att slå ihop kommunerna rent ekonomiskt. Däre-

mot kommer man att göra det möjligt att bibehålla den service som vi 

har vant oss vid. Vi ska ha nära till dagis, vi ska ha nära till äldreboendet 

och vi ska ha hyfsat nära till skolan.  

Det är också ett sätt när landskapsregeringen nu stöder skärgårdsbu-

tikerna. Man vet skärgårdsbutikerna är A och O för att människor ska 

kunna leva och bo ute i skärgården. Det är helt elementärt. Så handen 

på hjärtat, ledamot Lundberg. Du är stadspolitiker, du inser du också att 

det finns ganska stora rationaliseringsvinster att göra. Det är bara att 
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titta i ÅSUB:s statistik och se vad vinsterna är per invånare om man har 

större enheter. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Där har vi en problematik, just därför att det har visat sig 

hos oss i Mariehamn – om vi ska tala om det – att kostnaderna per barn 

i barnomsorgen inte är billigare fast man har fem avdelningar och 

centralkök än vad man har i de mindre kommunerna. Så det är inte väl-

digt lätt att hitta de rätta storlekarna. 

Det gjordes en undersökning i Österbotten kring den optimala skolan 

när det gällde kostnader. Den stannade på mellan 60 till 90 elever, och 

var den ekonomiskt mest effektiva. 

När det handlar om att ha skolan nära och dagis nära och äldre-

omsorgen nära, med en mindre organisation, har vi då en modell fram-

för oss där vi kanske har två rektorer och sedan skolor utan rektorer? El-

ler blir det skolor, och så blir det rektorer i centrum, och så ska det bli 

vicerektorer osv. Samtidigt som ltl John Holmberg säger att administra-

törerna ska minskas. Jag får inte riktigt ihop det. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack fru talman! Vi kom ner på vulgärdebattnivån igen när vi pratar om 

skolor och daghem. Jag vill prata om kommunkanslierna t.ex. Ska vi ha 

16 kommundirektörer, 16 socialchefer, 16 fritidschefer, 16 ekonomiche-

fer, 16 löneräknare, 16 personalchefer etc. Jag tror att det finns ganska 

mycket att göra bara där. Och de rationaliseringsvinsterna kommer att 

bidra till att vi kommer att ha råd att upprätthålla den service som vi vill 

ha på Åland idag. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Jag har noterat i flera replikskiften att det är vissa problem 

med tituleringen. Vissa ledamöter titulerar varandra med du. Jag bara påminner all-

mänt så att man kommer ihåg det. 

Ltl Carina Aaltonen 

Tack fru talman! Ibland är det gott att höja blicken lite och se sig omkring i 

världen och få lite perspektiv och kanske rent av tänka på hur man har det på 

andra platser på denna jord. Gör man det så inser man ganska snart att vi har 

ett samhälle på Åland som är fantastiskt. Vi lever i fred, utan att behöva fun-

dera på om att bli sönderbombade eller drivna på flykt. Vi har goda sociala 

trygghetssystem som gör att vi kan få stöd och hjälp om vi så behöver. Vi har 

en utmärkt hög kvalitet på hälso- och sjukvården, en i det närmaste utmärkt 

infrastruktur, vi har den bästa skolan och den mest kompetenta barnomsor-

gen man kan tänka sig. Och blir man gammal så finns det stödtjänster av 

olika slag, både i det egna hemmet eller på något annat hem. Det här kommer 

också att ske, även efter att denna tilläggsbudget har klubbats. 

Vad är det som skapar detta samhälle? Ja, jag tror att det är viljan att göra 

gott och hjälpas åt för det gemensammas bästa. Att känna tillit och förtro-

ende för varandra. Att vi kan välja att tänka ”vi” och ”de” eller ”vi tillsam-

mans”. Jag tror att det är styrkan att vi tänker ” vi tillsammans” och ser till att 

vi ska göra det bra för ålänningarna, i våra kommuner, i föreningslivet i före-

tagen och här i Ålands lagting.  



  

  513 

Jag skulle vilja påminna om det som en tidigare finansminister sade för 

inte alltför länge sedan. Det var för drygt ett år sedan, när den här rapporten 

”Ålands folkhälsorapport” presenterades. Den här rapporten berättar om hur 

ålänningarna mår, hur länge vi lever, hur den psykiska och fysiska hälsan är, 

den säger mer om vårt samhälle, och det samhälle vi lever i, än detta budget-

förslag som nu ligger på våra bord. 

Mår människorna inte bra så stiger kostnaderna i hela samhället. Kostna-

derna för hälso- och sjukvården, då stiger kostnaderna för företagen och då 

blir det enorma påfrestningar på den enskilda personen och hens familj om 

pengarna inte räcker till. Det blir minskade skatteintäkter till kommunerna, 

mindre köpkraft och bryter man inte den spiralen snabbt kan samhällskost-

naderna bli höga. Målet för vårt arbete här i lagtinget, och det som görs i re-

geringen - bästa kolleger - det måste vara att se till att vi har ett samhälle som 

mår bra, där människorna har jobb och sysselsättning och där man kan leva 

på sina inkomster och vara delaktiga och behövda. Vi ska ha företag som 

växer och mår bra, jordbrukare som kan leva på sitt arbete och odla giftfria 

livsmedel. Vi ska leva i samklang med en natur och en miljö som är ren och 

frisk. Och vi måste ha förtroende för varandra och lita på att också denna re-

gering, trots att inte centern är med, vill ålänningarnas bästa. 

Det vi måste göra nu är att se över helheten. Hur drabbar nedskärningarna 

som har gjorts av den centerledda regeringen i Finland ålänningarna? Där 

har många stöd sänkts och högkostnadsskyddet för bl.a. mediciner har höjts. 

Människor som har det tufft har fått det ännu svårare. Så ska vi inte göra på 

Åland. Tvärtom! Sedan får vi komma tillbaka i budgeten 2017 och se om och 

hur vi har löst utmaningen med att förändra de sociala stöden så att det blir 

en nettoinbesparing på ca tre procent. Men först måste vi göra konsekvensa-

nalyserna. 

Att hetsa upp sig och gå upp i falsett över denna tilläggsbudget, det är de 

facto ganska onödigt. Det vi ser nu är en riktning och en viljeyttring att få 

ordning på landskapets finanser, så att vi har råd med välfärden i framtiden. 

Här är vi helt eniga i våra tre partier. 

Den här budgeten visar på regeringens ambition och målsättning. Sedan 

brukar verkligheten komma emot, på olika sätt, ibland också på oväntade 

sätt. Det skulle betyda väldigt mycket om Finlands ekonomi förbättras och 

om avräkningsbeloppet höjs. Det skulle vara en mycket oväntad förbättring. 

Om vi ser till att ta hand om de allra svagaste så kommer också de stark-

aste att förtjäna på att helheten förbättras. Vem vet, vem som är stark och 

svag i framtiden? Det vi vet är, att om hela samhället strävar mot det gemen-

samma hållbarhetsmålet så skapar vi maximala möjligheter för kommande 

generationer att bibehålla minst nuvarande livskvalitet och med stor sanno-

likhet även höja densamma.  

Som socialdemokrat går jag tillbaka i historien och kan se att det är social-

demokraterna som har varit med och förändrat samhället, gång på gång, i 

våra närregioner. Det har vi gjort genom att konsekvent arbeta för reformer, 

för förbättringar, för jämlikhet och för trygghet.  

Nu när vi socialdemokrater sitter med i den åländska regeringen så fortsät-

ter vi det arbetet. Vi är inte med för att demontera välfärden och för att ben-

hårt hålla fast vid gamla strukturer. Tvärtom! Vi är inte rädda för förändring, 

den är nödvändig. Vi tror att de som strävar bakåt och är rädda, och bara 
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värnar sina särintressen, de är det verkliga hotet. Socialdemokraterna vill 

framåt! 

Tillsammans så ska vi nu kraftsamla för en ekonomisk stabilitet och hela 

tiden ha den lilla människan i centrum. 

 Ltl Brage Eklund, replik 

Tack fru talman. Återigen så får man höra ltl Carina Aaltonens försvar 

för de svaga i samhället. Men ändå har hon varit med och drivit en poli-

tik där det går åt motsatt håll. Sjukkostnadsavdraget, där neddragning-

arna på de sociala förmånerna nu är tre procent. Det är socialdemokra-

tisk politik!  

Att säga att det här inte är deras politik men att ”vi sitter med i en re-

gering som vi måste anpassa oss till”. Det är inte hållbart! Man har alltid 

alternativ. Är det så att man inte kan acceptera en neddragning inom de 

sociala förmånerna, om man verkligen vill stöda de svaga, så då stiger 

man av om det går för långt. Men man kränger sig fast med näbbar och 

klor bara för att man ska få sitta i regeringen. Man driver inte en social-

demokratisk politik, vilket man påstår att man vill göra för de svaga. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Fru talman! Det här stämmer överhuvudtaget inte! Beträffande sjuk-

kostnadsavdaget så sänktes det för dem som har högre inkomster. Men 

för de som har en årsinkomst på 15 000 euro så bibehölls sjukdoms-

kostnadsavdraget intakt. Föra regeringen, där också moderaterna och 

centern var med, höjde utkomststödet två gånger, vi höjde bostadsbi-

draget och vi gjorde förbättringar för ensamförsörjare. Sedan handlar 

faktiskt inte allting om att höja ekonomiska stöd. Man måste också se på 

arbetsmetoder och möjligheter för människor att få annan hjälp än rent 

ekonomisk. Men vi var med och gjorde väldigt mycket. Vi kommer att 

fortsätta med det i den här regeringen, tillsammans med moderaterna 

och liberalerna. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack fru talman! Det som ledamot Aaltonen säger stämmer inte! I utfal-

let på sparåtgärderna i första omställningsbudgeten var hela sjukkost-

nadsavdraget borttaget. Sedan blev det en sådan enorm oppositionspoli-

tik och kritik från allmänheten, så att man backade och tog bort bara 

hälften. Då gick man in för de förändringarna som ledamot Aaltonen 

nämner.  

När vi från Ålands Framtid drev en motion om att höja stödet för en-

samstående, inte stödde man det. Nej! Man blev mer eller mindre hånad 

från socialdemokraterna. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Jag måste säga att de var tack vare konsekvensanalyserna som gjordes 

som vi beslöt att hålla kvar sjukkostnadsavdraget med 100 procent för 

dem som har de lägsta inkomsterna och halverade för människor som 

har råd. Det är faktum. Men man är inte sämre än att man kan ändra sig 

om man inser att det här är en åtgärd som kanske inte fyller sitt syfte. Så 

tror jag att den här regeringen också måste jobba. Man kommer med 
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förslag och riktlinjer men därefter gör man konsekvensanalyser. Sedan 

får man se hur det kommer att drabba olika grupper i samhället. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman. Ltl Aaltonen nämner särintressen. Kan ltl Aaltonen utveckla 

vad hon menar med särintressen? 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Ja, man kanske kan ta ltl Runar Karlssons särintresse för landsbygden 

t.ex. Den här regeringen försöker se till helheten, både skärgården, sta-

den och landsbygden. Jag kallar det för särintresse om man bara driver 

vissa områdesfrågor eller vissa gruppers frågor.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Tack fru talman! Det är klart att man som politiker driver sina särintres-

sen för sina invånare och dem man blivit inröstad av. Det är naturligt 

och det är så och så som demokratin fungerar. Personligen har jag i mitt 

värv drivit intressen såväl i Mariehamn som i skärgården och på lands-

bygden. Men det är klart att allt är särintressen. Är man intresserad av 

att utveckla näringslivet i Mariehamn så försöker man bygga en IT-by 

med allt vad det innebär. Det är en form av särintresse. Det blir lite ned-

värderande när man säger att man som politiker driver särintressen på 

det mandat som väljarna har gett en. Det är de som är demokrati. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Tack fru talman! Om man säger att man för allt smör i Småland ska be-

hålla 16 kommuner, så är det väl nog faktiskt att driva lite särintressen. 

Är inte det att se till helheten, att se till människornas bästa och se om vi 

kan modernisera, t.ex. sådana strukturer. Nu föregår ledamot Karlsson, 

med gott exempel, och driver samverkan inom kommunernas social-

tjänst på norra Åland. Det finns många politiker här i salen som också 

ser till helheter. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Jörgen Pettersson 

Tack fru talman! Lite inspirerad av ltl Carina Aaltonens uppmaning att höja 

blicken, så tänkte jag göra just det. 

I USA pågår som bekant en intensiv valkampanj där alla medel är tillåtna. 

Kanske sitter ni också och tittar i soffan med skräckblandad förtjusning. Det 

är nåt visst med att betrakta folk som slår varandra i skallen. Men är det rätt 

och är det bra? 

Senaste natt sade Hillary Clinton, en av de klokare kombattanterna, något 

som lyfte debatten. Hon sade sig hoppas att USA ska bli ett land där man äg-

nar sig åt att lyfta varandra i stället för att trycka ner. Det är tänkvärda ord 

även för detta lagting. Här råder ibland en samtalston som man inte hittar på 

andra arbetsplatser. Vi är alla delaktiga i detta men det är ändå ett fenomen 

som inte självklart leder framåt och något vi borde fundera över ibland. 
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Det parti som jag leder har i dag varit föremål för en mängd kritiska kom-

mentarer i denna debatt om tilläggsbudgeten. Några av dem berättigade, de 

flesta inte. Mot bakgrund av de antal gånger som Åländsk Center nämnts i 

denna budgetdebatt - alltså mer än allt annat - råder det inget tvivel om vem 

som skapat dagens Åland. Det är fascinerande vilka spår partiet lämnat och 

hur många debattörer som tycker det. Förresten är det inte så konstigt. 

Åländsk Center har de facto suttit vid regeringsmakten sedan 1976, tills i fjol 

höstas, och därmed haft ett långsiktigt och tungt inflytande på det Åland som 

i dag hör till Europas allra starkaste och mest livskraftiga regioner, både i 

ekonomisk och i mänsklig mening. Det är helt i linje med avsikten då partiet 

bildades som en motvikt till en tilltagande individualism som äventyrade hela 

Ålands bästa. Genom skapandet av Åländsk Center blev det mer betoning på 

idealism vilket lagt grund för den välfärd vi i dag har på Åland och som land-

skapsregeringen mycket riktigt lyfter fram i de allmänna motiveringarna.  

I år fyller partiet fyrtio år och kan som alla andra fyrtioåringar se tillbaka 

på ett liv som oftast varit uppåt men ibland inte. Bara för säkerhets skull så 

vill jag understryka att partiet inte alls känner frustration över att vara i op-

position. I en demokrati är det precis så det ska fungera. Tack vare Åländsk 

Centers bildande och betoning på idealism har andra partier lyft sig själva 

och sitter nu i regeringsställning. Vi har med vårt arbete hjälpt andra och det 

är ledarskap på riktigt. En sann ledare ska arbeta för att andra ska växa, 

ibland på egen bekostnad. Precis som Hillary Clinton sade. 

Tilläggsbudgetens övergripande mål är sådant att vem som helst i denna 

sal kan skriva under. Vi behöver fler människor och fler arbetsplatser. Vi be-

höver nya företag för att bibehålla välfärden på en hög nivå. Från partiets sida 

står vi, såvitt man antar ett antal budgetmotioner, bakom de stora dragen när 

det gäller inbesparingar. Men jag skulle vilja att finans- och näringsutskottet 

kastar ett extra öga på hur vi behandlar dem som behöver det mest. Är man 

stark måste man se till att de svaga har det bra. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Tack talman! Jag tyckte det var fint att ltl Jörgen Pettersson också defi-

nierade ett gott ledarskap. Precis på samma sätt som man tidigare, från 

lantrådets sida, definierade de mål man har om sitt eget ledarskap och 

som jag också upplever att lantrådet agerar. Det är fint att höra att vi är 

inne på samma linje. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Det är möjligen så att det är samma linje, men ledarskap går också ut på 

att man inte själv ska berätta vilken duktig ledare man är, det ska andra 

säga. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Och det sägs nog också! 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom 

Fru talman! I den här tilläggsbudgeten, som vi i dag diskuterar, så föreslås 

det åtgärder som avser att ”rätta munnen efter matsäcken”. Jag stöder de åt-
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gärder som föreslås och ska i detta anförande ge lite färdkost angående den 

skrivning som berör Guttorp.  

Landskapsregeringens avsikt att samla vattenägare och turismbranschen 

till rådslag, hoppas jag ska ses som en möjlighet. Jag vill ge ett råd till alla ak-

törer som har intressen i verksamheten vid Guttorp. Det är nu dags att samla 

alla krafter och diskutera framtiden. Var kreativa och kläck förslag! Det är all-

tid bättre att stiga tidigt upp än att komma försent! Se rådslaget som en möj-

lighet och ta vara på tillfället och kom till rådslaget med idéer och förslag om 

hur de krav på ökade intäkter, som ställs på verksamheten, ska uppfyllas. 

Jag tror att också fiskodlarföreningen kan ha intressen i fiskyngelprodukt-

ionen. De borde också höras under arbetet med att uppnå de ekonomiska 

krav som ställs. Jag hoppas att finans- och näringsutskottets ordförande 

hörde detta!  

Privatisering av verksamheten kan också vara en möjlighet. Jag säger inte 

att det behöver vara så, men det kan vara så. Man ska ha ögonen öppna för 

det.  

Då det gäller internhyrorna som uppbärs till fastighetsverket så har det va-

rit samtalsämnet inom flera av landskapets verksamhetsenheter. Det är nöd-

vändigt att internhyrorna åskådliggörs för de utgör en del av hur mycket olika 

verksamheter belastar landskapets ekonomi. Är internhyran på rätt nivå? Det 

vet inte jag. Men jag hoppas att landskapsregeringens avsikt är det som står i 

budgeten - ”att inför år 2017 utreda om nivån på den avkastningsränta, 

som ligger till grund för såväl internhyran som landskapets avkastnings-

krav, ligger på rätt nivå”. Jag hoppas att vi får ett svar var internhyrorna lig-

ger. 

Talman! Jag hoppas att det planerade rådslaget ska leda till att verksam-

heten vid Guttorp i någon form ska kunna fortsätta med sparkraven upp-

fyllda. Om det är i landskapets regi eller i privat regi får framtiden utvisa. Det 

kan ju också vara så att man lägger ner verksamheten och det tycker jag 

skulle vara sorgligt. 

Ltl Mikael Lindholm, replik 

Tack fru talman! Tack ltl Sundblom! Jag har två frågor. Den första är om 

ledamot Sundblom tycker att tidsfristen vi ber om - budgeten ska nu på 

remiss till finans- och näringsutskottet och kommer tillbaka för att 

klubbas i början av juni - är en rimlig tid som man har för att samla alla 

vattenägare och branschfolk inom turismbranschen, för att hitta 

450 000? Jag tror att jag får återkomma till min andra fråga i nästa re-

plik. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack talman! Jag sade att det var dags att samla krafterna! Det kan man 

göra i morgondag, man hade kunnat göra det redan, för förslaget har ju 

varit känt en tid. Skynda på, samla krafterna, ha matnyttigt med sig när 

man kommer till rådslaget! Det är så man ska göra. 

Ltl Mikael Lindholm, replik 

Tack fru talman. Så kan man se det. Å andra sidan är det först när till-

läggsbudgeten ligger för handen som man ser hur mycket extra pengar 

man räknar med att ska komma in och att man ska gå från 50 000 till 

500 000. Jag försäkra ledamot Sundblom att det klarar i alla fall inte 
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fiskelagen av att få fram de pengarna. Jag anser att tidsrymden är allde-

les för kort tilltagen. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack fru talman! Jag sade ”att involvera fiskodlarföreningen” som kan 

ha intressen i det här. Man kan också kanske omstrukturera verksam-

heten. Det är idéer, man ska ha något med sig när man kommer till 

rådslaget. För sparbehovet, det finns! 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack fru talman! Frågan berör samma sak, tidsaspekten! Om jag förstår 

ledamoten Sundblom rätt så anser man att man ska hinna svara på den 

här tiden. Jag skulle vädja att ledamot Sundblom överväger och tänker 

efter vilken tidsaspekten är. Alla vattenlag har nu haft sina stämmor. Att 

samla alla stämmor igen och få ut det på remiss kommer inte att fun-

gera. I sådana fall är det bara vissa av dem som kommer till rådslaget. 

Vad är ledamot Sundbloms inställning ifall man inte kommer till en 

lösning? Är ledamoten då beredd att lägga ner Guttorp? 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Det där får ledamot Eklund tolka som han vill. Men som jag sade, kom 

med idéer, försök göra något! Kan man inte göra något så då far den här 

verksamheten.  

Det här har varit känt länge. De som jobbat i enheten har länge känt 

till att det här är på väg och alla har känt till att det är krav på inbespa-

ringar. Det gäller att ha förslag. Det ska inte behöva vara färdig spikat, 

men de ska finnas förslag på en inriktning som kan visa att man kan få 

ett bättre resultat. Det är det som är det viktiga. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack fru talman! Redan i höstas, i den ordinarie budgeten, hade Ålands 

Framtid en motion om att man skulle utreda Guttorp och dess framtid. 

Den här tilläggsbudgeten kommer inte med några analyser eller utred-

ningar, utan man anmodar bara konkret till ett rådslag. Och om man 

inte kommer till en lösning så lägger man ner. Det är det som jag är kri-

tisk till. Man borde ha en längre tidsaspekt. Dessutom har landskapet 

egna vatten som man ansvarar för. Hur tänker landskapet göra i framti-

den med sina utplanteringar? De är Ålands största vattenägare! 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det är bra att kollegan och ledamoten Sundblom lyfter upp 

frågan om internhyror. Landskapsregeringen menar förstås allvar när vi 

säger att vi ska se över internhyrorna och få dem på en så korrekt nivå 

som möjligt. De upplevs orättmätiga till vissa delar och jag vill inte, in-

nan vi har gjort en utvärdering av de internhyror vi nu budgetmässigt 

har sagt, säga om det stämde eller om det var fel. Men, vi ska titta på det 
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på allvar. Ingen gagnas av om internhyrorna är fel. Vi ska komma till en 

så korrekt beskrivning som möjligt av respektive verksamhets totala 

verksamhetskostnader. Så som det var budgeterat tidigare så var det 

heller inte korrekt.  

Vad gäller Guttorp, som nämnts i det här sammanhanget, så ligger 

inte vårt inbesparingskrav på den nivån att det ska täcka också internhy-

ran. Det var mer eller mindre ett löfte som landskapsregeringen gav åt 

verksamheten där ute, att det inte skulle innefatta det. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack talman! Jag litar på landskapsregeringen i det fallet och att man nu 

ser på den här biten. Som jag sade så finns det flera verksamheter där 

internhyran är ett samtalsämne runt kaffeborden. Det är bra att saken 

ses över, om man är på rätt nivå eller inte. Jag litar på regeringen i den 

frågan.  

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Väl så! En återgång till att vi inte ska ha internhyror som 

belastar respektive verksamhet, det kommer det inte att bli. Det är ett 

arbete som ska göras för att få dem satta på korrekt nivå.  

Jag upprepar, att det sätt som man budgeterade på förut, där kostna-

derna fanns på fastighetsbyrån och inte på respektive verksamhet, det 

var inte den korrekta metoden. Nu ser man förstås faran i det kostna-

derna har ökat.  

Beträffande Guttorp så vill jag säga att inbesparingskravet är ungefär 

i nivå med den kostnad som man har haft för verksamheten tidigare, in-

nan internhyran lades på. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Det jag sade i mitt anförande var att internhyrorna måste vara åskådlig-

gjorda. De måste finnas med så att man ser vad som belastar verksam-

heten, vad den än må vara. Det är inte bara Guttorp det handlar om utan 

överallt. Då ser man hur mycket det kostar och då vet man vad det beror 

på också.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Tony Wikström 

Tack fru talman! Regeringen Sjögren har en utmanande tid framför sig. En 

oerhört stor kraftansamling krävs för att vi ska nå de olika hållbarhetsmålen i 

framtiden. Ekonomin är det som möjliggör även en social och miljömässig 

hållbarhet, som kan ge bärkraft, ringar på vattnet och stabilitet. 

Det kan verka tufft att socialdemokrater, moderater och liberaler ska 

kunna samarbeta och hitta lösningar man kan enas kring. Men det går ganska 

bra, skulle jag säga. Grundbulten i ett samarbete är tillit. Finns tilliten där, 

och dialogen är öppen och ärlig, så kommer man väldigt, väldigt långt.  

Egentligen tror jag att vi ofta vill samma saker. Vi vill fortsättningsvis ha 

världens bästa dagis, skola och äldreomsorg. Vi vill ha ett rättssäkert och 
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tryggt samhälle där alla människor får vara sig själva och tillåtas växa, ut-

vecklas och känna sig delaktiga. Vi vill alla att våra barn och unga ska må bra, 

få möjlighet till fritidssysselsättningar och kunna ägna sig åt sport och kultur. 

Vi vill att företagen känner att Åland är tillmötesgående och välkomnande, att 

vi genom avbyråkratisering, digitalisering och samordnad IT sparar pengar 

och tid. Vi vill jobba för ett jämställt samhälle och fortsätta jobbet med ar-

betsvärdering. Vi vill bli fler, genom att locka hem våra ungdomar som samlat 

på sig kunskap och erfarenheter i öster- och västerled. Vi blir också fler ge-

nom att dra vårt strå till stacken och låta Åland vara en trygg hamn för flyk-

tingar. Integrationen är A och O och med en ny plan för detta känns det verk-

ligen bra inför framtida beslut. Vi vill ha en grön ö i ett blått hav och vi kän-

ner en stor entusiasm kring ekologisk odling och förnybar energi. 

Och sist men inte minst. Vi vill se över de stora strukturerna. Hur framti-

dens Åland borde se ut för att vi även då ska kunna ha en välfärd av nordisk 

modell.  

Utredningsarbetet kring kommunstrukturen är igångsatt och jag tycker det 

är bra att man inte låst sig vid si eller så många kommuner, utan låter utre-

darna och kommunerna tycka till. Där har socialdemokraterna tidigare sagt 

och fortfarande vidhåller att 1 - 3 kommuner, med Kommunernas social-

tjänst, torde vara de rimligaste alternativen. Men visar konsultfirman PWC:s 

rapport något annat, så är åtminstone jag villig att ta till mig de slutsatserna. 

Fru talman! Sparbetinget är stort. Det har från vissa håll insinuerats att so-

cialdemokraterna önskar och hoppas på att yttre omständigheter skulle 

kunna göra att man inte behöver skära så hårt i vår välfärd, och de har helt 

rätt. Ekonomi går i cykler och jag skulle inte bli förvånad om Finlands eko-

nomi, förr eller senare, visar upp gröna skott och att man kan se ett ljus i slu-

tet av tunneln. 

För oss socialdemokrater är en nedmonterad välfärd, minimal offentlig 

sektor, lägre skatter och högre avgifter inget vi strävar efter. Vi vill att offent-

lig sektor ska vara effektiv och serviceinriktad - ja, helt enkelt bäst samt kon-

kurrenskraftig. För att trygga välfärden även i framtiden måste vi ta ett eko-

nomiskt ansvar. Vi kan inte låna till drift. Men, vi kan och bör låna till inve-

steringar.  

Låt oss satsa på en grön omställning och IT. Låt oss satsa på befintlig och 

framtida infrastruktur. Det har aldrig varit billigare att låna än nu. Vi kan, 

med fördel, påminna oss om när det känns tungt, att Ålands skuldbörda i 

förhållande till bruttonationalprodukten är noll, vilket är världsunikt!  

På samma gång som vi gasar så måste vi bromsa rejält. Vi står inför ett fak-

tum. Om inte intäkterna ökar måste utgifterna ner, närmare 20 miljoner! 

Men tidtabellen kan diskuteras liksom var man kan spara. Det ska förstås ske 

genom att prioritera, konsekvens bedöma och fördela de resurser som finns 

där de behövs som mest. Det är politik och däri ligger utmaningen. 

När man lyssnat på budgetdebatten, här i salen och i media, framgår det 

tydligt att socialdemokratin uppenbarligen är den moraliska kompassen för 

hela det politiska Åland, en garanti som fortsättningsvis lovar att alla nöd-

vändiga förändringar sker så skonsamt som möjligt. Det är jag stolt över och 

kommer att jobba för att så förblir. Och med denna regeringstrio tror jag att 

man kommer att kunna anta utmaningen och klara av den. Hurdå? Jag vill 

lyfta upp några saker som jag finner intressanta och som kan göra stor nytta 

men minimal skada.  
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Gällande ÅHS så har organisationen redan sparat 650 000 euro, utan att vi 

medborgare märkt av någon försämring. För att nå upp till två miljoner i in-

besparing nästa år, så är man tvungen att fundera över strukturförändringar. 

Med ett fortsatt effektiviseringsarbete och en rejäl satsning inom IT så tror 

jag att målet kan nås, utan att försämra vården, som är den viktigaste sam-

hällsservicen vi har. Jag har tilltro till styrelsen och ledningen på ÅHS, som 

bör fortsätta utvecklas mot målet - ett modernt och effektivt sjukhus. Att tro 

att avgiftshöjningar ska fixa budgeten är inte realistiskt. Det är att fokusera 

på fel saker. 

Så har vi omstruktureringen av Ålandskontoren i Helsingfors och Stock-

holm. I framtiden kan vi jobba smartare, genom att se till att vi skapar kon-

takter, samarbeten och får ut information till de som vi vill nå. Lobbyverk-

samhet, helt enkelt! Mälardalen är ett otroligt intressant område för åländskt 

näringsliv och via Stockholm kan många företagskontakter skapas som kan 

bära framtidens frukter. 

Vi måste inse att vi är för små för att själva upprätthålla alla ombudsman-

namyndigheter som åläggs oss. Dessa myndigheter har tyvärr inte heller fun-

gerat riktigt så som vi förväntat oss. Ta diskrimineringsombudsmannen t.ex. 

Kan vem som helst anmäla en diskriminering? Nej, det gäller bara offentligt 

anställda! Nej, vi kan jobba smartare, billigare och till och med bättre. Och 

naturligtvis ska servicen ske på svenska. Där viker vi oss inte en tum! 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack fru talman! Jag blir lite orolig när ledamot Wikström säger att man 

ska börja låna pengar. Den regering som socialdemokraterna ledde de 

senaste fyra åren hade ett underskott år 2011 på 17,5 miljoner, år 2012 

på 29,7 miljoner, 2013 på 39,5 miljoner och 2014 på 45 miljoner. Ska vi 

fortsätta en sådan trend? Vilken stat har lyckats komma bort från skuld-

träsket när man hamnat där? 

Ltl Tony Wikström, replik 

Tack fru talman! Jag antar att ledamot Häggblom menar att vi lånar 

pengar, inte lånar ut pengar. En ekonomi är ganska komplex. Man 

måste naturligtvis göra skillnad på drift och vad som är investeringar. 

När det gäller att investera för att i framtiden minska budgetslitaget, då 

är jag helt för det. Åtminstone pratade också liberalerna under valrörel-

sen sig varm kring det. Jag tror att vi har ett hyfsat stort stöd i regering-

en för det. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack fru talman! Är ledamot Wikström villig att stöda finansminister 

Perämaa och hans ambitioner att få ner det underskott som vi har idag? 

Ltl Tony Wikström, replik 

Tack fru talman! Absolut. Vi står bakom ramarna. Som det har sagts ti-

digare så är nu att börja göra konsekvensbedömningar, diskutera samt 

stöta och blöta de olika förslagen och komma fram till vad som är 

smartast och som skonar alla svaga grupper i samhället. Det är någon-

ting som också finns med i skrivningarna inför den här tilläggsbudgeten. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack fru talman! Jag vill vända mig ganska kraftigt mot det som ltl Tony 

Wikström insinuerade om, att det bara skulle vara socialdemokraterna 

som har en moralisk kompass. Jag skulle vilja hävda att åtminstone jag 

och mitt parti har haft den hela tiden, där också vi värnar om de mest 

utsatta. Vi kanske inte är för generella stöd till alla i alla sammanhang 

men vi har alltid värnat om de mest utsatta. Jag vill bara förtydliga det 

från vår sida. Jag står inte bakom ett sådant uttalande att det enbart 

skulle vara socialdemokraterna. 

Men det var egentligen kommunerna som jag ville replikera på. Le-

damot Wikström nämnde en till tre kommuner. Personligen tycker jag 

att vi bara kan ha en kommun. Jag ser inte fördelarna med att ha två el-

ler tre. Jag skulle vilja höra ledamotens tankar kring vad det finns för 

fördelar med att ha två till tre kommuner i stället för en. Jag är också 

öppen för att diskutera andra antal än en, eftersom jag inser att den po-

litiska realiteten är sådan. Men min personliga åsikt är en. 

Ltl Tony Wikström, replik 

Tack fru talman! Jag kan försäkra ltl Petri Carlsson att moderaterna är 

med i stugvärmen och att vi känner att ni också har en moralisk kom-

pass. Jag syftade mera på debattklimatet, inte minst i media, där Ålands 

Socialdemokrater lite oförsynt har fått lite väl hård kritik och slag från 

det ena och det andra hållet. 

När det gäller antalet kommuner så har jag absolut själv också sneglat 

på alternativet med en kommun och tycker att det är intressant, men 

som jag vidhöll här så har jag ett öppet sinne och är nyfiken och vill ta 

till mig nya fakta som kommer genom undersökningarna. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack fru talman! Det är roligt att lyssna på ledamot Wikström. Han har 

en väldigt hög ambition att samhället ska ge bra service. Inga låga skat-

ter och ingen försämrad service. Man måste prioritera för att uppnå det 

här. Trots det har vi en tilläggsbudget som visar något annat! Det blir en 

försämrad service - helt klart och tydligt! Då är frågan vad socialdemo-

kraterna har prioriterat här? Tidigare har också sagts att -”vi socialde-

mokrater har sagt att nu börjar arbetet”. Jag tror inte på det. Här har 

man ”satt ramarna över vad som ska vidtas och satt den moraliska kom-

passen”. Nja, ni får väl tro på att sossarna står för den moraliska kom-

passen, men jag håller inte med om det. 

Ltl Tony Wikström, replik 

Tack fru talman! Jag sticker inte under stolen med att jag har en viss, 

kanske naiv, förhoppning om att världssituationen blir bättre, bunker-

priset förblir lågt och att vi får lite mera inflyttning till Åland. Men, när 

det kommer till vad vi konkret kan göra så har vi ju sett - att de här 

650 000 euro sparades utan hårda ord blod, svett och tårar - att det 

finns väldigt mycket att göra kring strukturomvandlingar, att man kan 

göra saker smartare och bättre, men för den delen inte sämre. 
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Ltl Brage Eklund, replik 

Ledamoten nämnde också Helsingfors- och Stockholmskontoren och att 

man kunde jobba smartare och effektivare och på så sätt uppnå samma 

resultat. Ledamoten ger inget exempel på hur? Jag tolkade det så att 

man inte har varit smart och effektiv nu, med de här kontoren? Är det så 

man ska tolka ledamot Wikström? 

Ltl Tony Wikström, replik 

Tack fru talman! Jag tror att dessa två kontor har gjort ett jättebra ar-

bete, men att strukturen och modellen man har jobbat efter kanske är 

något förlegad. Det går att göra det bättre och mer effektivt, t.ex. med 

olika parter som t.ex. Ålands näringsliv och Sveriges generalkonsul. En 

lobbyverksamhet där man träffar dem det berör, där de finns, och kan 

påverka, där man vill påverka. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack fru talman! Uttrycket ”den moraliska kompassen” börjar bli popu-

lärt. Jag försöker konkretisera ledamot Wikströms kompass. Är det så 

att man tar två miljoner från ÅHS och 700 000 från bidragen till invå-

narna och placerar 2,7 miljoner på vindkraften? Är det så som kompas-

sen ser ut? 

Ltl Tony Wikström, replik 

Kompassen är rätt grovhuggen just nu. Vi kommer i det fortsatta arbetet 

att komma till detaljerna och få de finare detaljerna att synas. Men som 

ramarna är satta nu så skönjer man kanske inte de riktigt små detaljer-

na. Men jag har en god förhoppning att socialdemokraterna, med sin 

moraliska kompass, kan vara en garant för att det här jobbet sker så 

skonsamt som möjligt mot svaga grupper. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Runar Karlsson 

Fru talman! År 2000 uttryckte dåvarande lantrådet, Roger Nordlund, och då-

varande regeringen en vision för Åland, att år 2020 ska Åland ha 30 000 in-

vånare. Då, för 16 år sedan, hade Åland 25 700 invånare. I dag är vi 29 000. 

Man kan konstatera att den visionen, som dåvarande lantrådet Roger Nord-

lund ställde, nu håller på att uppfyllas.  

Varför har då Åland haft en sådan positiv befolkningstillväxt? Jo, för här 

finns tillgång på arbete, vi kan erbjuda den bästa sjukvården, vi har en äldre-

omsorg som slår de flesta regioner, vi har en trygg barnomsorg och bra sko-

lor. Folk väljer att bo och flytta till en ort som Åland som både har god till-

gång till arbete och bra och trygg samhällsservice i närheten av deras hem. 

När en ort växer uppstår det nya arbetsplatser. Nya arbetsplatser genererar 

mera skatter som i sin tur säkerställer att det finns pengar till sjukvård, sko-

lor och äldreomsorg. Allt det här blir en god spiral i motsats till en befolk-

ningsminskning som medför en ond spiral. 
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Fru talman! Jag blir bekymrad, inte över besparingarna i tilläggsbudgeten, 

utan över prioriteringarna. Landskapsregeringen väljer att göra de största in-

besparingar på det som folket prioriterar mest, dvs. sjukvården, äldreomsor-

gen, skolorna och barndagvården. Detta genom direkta neddragningar inom 

de nämnda verksamheterna och genom neddragningar i landskapsandelar till 

kommunerna. 

Om landskapsregeringens förslag vinner majoritet i lagtinget så hamnar 

Åland in i en ond spiral med minskad befolkning - eller stagnation inom be-

folkningstillväxten - av den orsak, att man blir mindre benägen att flytta till 

och bo på Åland om sjukvården, äldreomsorgen, barndagvården och skolorna 

försämras. 

Fru talman! Därför har jag i min motion, som första undertecknare, före-

slagit en omfördelning av inbesparingarna då vi värnar om sjukvården, äldre-

omsorgen, barndagvården och skolorna på bekostnad av infrastrukturen. 

Att inte bygga en ny vägstation i Möckelö för ca 1-2 miljoner. Det planerar 

man antagligen att göra i och med att man tänker bygga en tvätthall där och 

därmed stationera allt vägunderhåll i Möckelö. Vi vet att dagens vägstation 

inte fyller de krav som finns. Det här vill vi inte att man gör utan att man i 

stället privatiserar vägunderhållet som skulle ge en stor del av de besparingar 

som mina förslag åsyftar. Därutöver måste man göra inbesparing på skär-

gårdstrafiken genom avgiftshöjningar och minskning av trafiken, speciellt 

vintertid på rutterna Kökar - Galtby och Brändö - Osnäs. 

Fru talman! Vi måste vi väl konstatera att Åland idag har ett hyfsat ut-

gångsläge. Vi har en god tillväxtökning befolkningsmässigt, vi har en mycket 

låg arbetslöshet, vi har en bra vård, skola och omsorg och landskapet är 

skuldfritt. Aldrig någonsin har matpriserna, energipriserna och räntorna varit 

så låga för ålänningarna som nu. 

Så nog finns det goda möjligheter att nå en mera balanserad budget genom 

mindre åtgärder såsom något lägre service, något högre skatt och lite högre 

avgifter samt - att prioritera de mjuka värdena framom de hårda. 

Sedan vill jag, fru talman, i motsats till landskapsregeringen, ge mitt för-

slag i motion nr 38 lite mera innehåll. 

För att uppnå en nettobesparing inom ÅHS om 1,2 miljoner i stället för 2 

miljoner, som landskapsregeringen föreslår, så bör avgifterna och högkost-

nadsskyddet höjas. Dock måste hänsyn tas till de svaga i samhället. Det blir 

alldeles för brutalt om man väljer att höja avgifterna med en miljon, men 

oavsett det kan man höja. Dessutom kan man fortsätta med den effektivise-

ring som man har hållit på med i många år, så en miljon är möjligt att spara 

till år 2017 utan att försämra sjukvården. Vill man däremot minska kostna-

derna med två miljoner så kommer det onekligen att synas i sjukvården. 

För att uppnå en kostnadsminskning om 200 000 för ÅMHM, som jag 

också föreslår i min motion, så krävs det färre tillstånd och färre anmälning-

ar. Det i sin tur betyder minskad personalen. Det är ingen omöjlighet att 

uppnå detta. 

En minskning av landskapsandelarna med en miljon, som jag föreslår, i 

stället för en och en halv, är möjligt med tanke på att kommunerna har en 

hyfsad ekonomi idag. Men blir den större, som landskapsregeringen föreslår, 

så kommer man onekligen in på sämre service för både äldre och barn. 

Besparingen på 1,22 miljoner inom den allmänna förvaltningen kommer 

att bli mycket svår, men kan delvis vara möjlig om landskapsregeringen 
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stramar åt resorna, privatiserar vägunderhållet och avyttrar en del tjänster. 

Det som talar emot det är att vi vet att det finns ett ökat tryck inom lagbered-

ningen och inom social- och miljöavdelningen. Där behövs det antagligen 

flera tjänster om vi ska kunna upprätthålla en värdig självstyrelse. 

Och, om vi räknar med det politiska i den allmänna förvaltningen - vilket 

man kanske kan göra - så måste man ha sju ministrar i dag? Kanske det räck-

er med sex? Så hade man för sju, åtta år sedan. Förra gången då det var kärva 

tider så gick man ner till sex ministrar. Det är en rejäl inbesparing! Kan man 

titta på lagtingets arvoden och andra kostnader? Det får inte heller vara heligt 

för om man ska gå in på de mjuka värdena så bör politikerna också dra sitt 

strå till stacken. 

Minskningen på de svagaste i samhället, där regeringen nu föreslår att ska 

sänkas med 700 000, måste ske mycket varsamt. För min del föreslår jag, 

som första undertecknare, att det ska vara 400 000 i stället för 700 000. Vi 

får väl se. Man har lovat en ordentlig konsekvensanalys. Det kan vara så att 

den inbesparingen måste vara noll med tanke på de svaga och då måste man 

förstås ta från andra områden i stället. 

Till sist, fru talman. Hur finansierar jag denna omfördelning? Som jag sade 

så finns det möjligheter inom infrastrukturen att göra. Vi vet redan nu att 

kostnaderna för bränslet för detta år kommer att medföra en inbesparing om 

ca en miljon, vilket jag inte ser nämnt i tilläggsbudgeten. 33 cent per liter kos-

tar bränslet idag mot 50 cent som det står i budgeten. Det motsvarar ungefär 

en miljon om det priset hålls. 

Privatisering av vägunderhållet kommer garanterat att medföra en inbe-

sparing om en halv miljon. Det har vi sett på anda orter där man gjort samma 

sak. 

Turtätheten vintertid inom skärgårdstrafiken kan minskas, speciellt då tra-

fikvolymen är ringa eller mycket låg på vissa linjer. 

Allra sist, fru talman, bör avgifterna höjas för skärgårdstrafiken till minst 

de självfinansieringsnivåer som de sjuka betalar till ÅHS.  

Det är så, fru talman, att en barnfamilj på fem personer kan åka hur myck-

et skärgårdstrafik man vill för 158 euro per år. Om samma familj går till sjuk-

huset och utnyttjar maxtaxan så får de betala 1 000 euro. Är det rim och re-

son det? Nej, knappast! Här finns garanterat en stor inkomstmöjlighet, att 

åtminstone höja avgifterna för skärgårdstrafiken till samma nivå som för de 

sjuka. Det är väl inte ohemult.  

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Tack talman! Vi har minsann en utmaning framför oss där vi ska kunna 

leverera en god vårdkvalitét samtidigt som man ska spara pengar. Något 

som är allmänt känt i den forskning och bland de specialister jag har läst 

är att de olika administrativa nivåerna skapar både sämre kvalitét och 

onödiga kostnader. Jag undrar hur ledamoten Karlsson ställer sig till de 

fakta? 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Jag vet inte exakt vad ledamot Johansson menar men jag 

har presenterat minst lika höga inbesparingar som dem landskapsrege-

ringen har gjort. Bara att jag prioriterar att jag gärna vill att man ska 

spara mindre på de mjuka värdena än på de hårda.  
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Ltl Ingrid Johansson, replik 

Tack talman! Som vi alla vet så är inte vården jämlik på Åland. Hela 

processen från det att man besöker sjukhuset till att man behöver social-

sekreterares hjälp, fungerar i olika kommuner på olika sätt. På många 

andra ställen har man förbättrat vårdkedjorna genom färre administra-

tiva gränser. 

Jag funderar också historiskt på hur ltl Runar Karlsson och centern 

har arbetat strategiskt med att höja kompetensen på alla vårdnivåer? 

T.ex. att minska medicineringen bland den äldre befolkningen, vilket är 

otroligt vanlig och skapar både mänskligt lidande och höga kostnader? 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Det är svårt att i detalj säga hur centern har jobbat med 

detta. Vi kan väl alla se oss omkring i dag på vilket fantastiskt samhälle 

vi har. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack fru talman! Jag vill uppmana ltl Runar Karlsson att hålla sig till 

sanningen! Ledamot Runar Karlsson påstår osanningsenligt att den här 

landskapsregeringen gör de största inbesparingarna på sjukvården. Det 

stämmer inte och är ett helt felaktigt påstående. Om man slår ihop 2016 

och 2017 års besparingar i tabellen på sidan 4 så har ÅHS mindre inbe-

sparingar procentuellt än vad infrastruktursektorn har. Tittar man på 

dem som är jämförbara innevarande år 2016, som tilläggsbudgeten gäl-

ler, så är skillnaden ännu större. Alltså prioriterar den här landskapsre-

geringen de mjuka värdena mer än de hårda värdena, om jag ska ta ltl 

Runar Karlssons egna ord i min mun. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Det oaktat så väljer man att i reda pengar spara mycket på 

de mjuka värdena. Än mer skrämmande blir det om man vill spara två 

miljoner på ÅHS år 2017. Om man säger att man avser fortsätta med be-

sparingarna inom hela området. Ifall man anser att det är här som det 

finns mest med pengar, så betyder det att det blir sex miljoner innan 

mandatperioden är över, om man fortsätter med trenden om två miljo-

ner per år. Jag anser att man bör bromsa upp det här och ta en miljon 

till att börja med. Sedan får man se. Problemet inom sjukvården är att 

läkarvetenskapen går framåt, det kostar mera, vi har en åldrande be-

folkning som kräver mera vård och vi har ett krav från medborgarna 

som kräver bättre och mera vård. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack fru talman! Jag upplevde ett indirekt stöd till att det var mer san-

ningsenligt det som jag sade, dvs. att det procentuellt är större inbespa-

ringar på infrastruktur än på sjukvården, och det är inte alls så som le-

damoten sade i sitt första anförande. 

Ledamot Karlsson säger - och det har kommit kritik från centern - att 

man inte specificerar dessa 700 000 för minskningen av stöden till in-

vånarna för år 2017. Nu föreslår ltl Runar Karlsson 400 000 i sin bud-
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getmotion, tillsammans med sina kollegor. Då vore det väl på sin plats 

att man specificerar vilka stöd det handlar om eftersom man kritiserar 

landskapsregeringen för samma sak. För 400 000 är ändå ganska myck-

et pengar. Jag kräver det inte, men det vore klädsamt om ltl Runar 

Karlsson specificerar det, eftersom kritiken har varit så hård mot land-

skapsregeringen att de inte specificerar sina sparkrav. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Vem som håller sig mest till sanningen, ledamot Karlsson 

eller ledamot Carlsson, det vår väl alla andra bedöma? 

Angående besparingarna på 700 000 kontra 400 000, så hade jag 

faktiskt en brasklapp på slutet. Det är möjligt att det måste bli noll om 

det visar sig, i de utredningar som landskapsregeringen sagt sig göra, att 

det blir för svårt för de mindre bemedlade. Och det står jag fast vid. Men 

det är omöjligt för mig att stå här och säga vad man ska spara på när 

inte ens landskapsregeringen har gjort det. Det är inte ens min roll i 

detta skede. Tids nog, om det blir en summa fastställd, så kommer jag 

förstås att föreslå på vilket sätt det ska sparas. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack fru talman! Tack ledamot Karlsson! Det har många gånger beto-

nats här i salen hur viktigt det är att Åland har bra kommunikationer till 

sin omvärld. Ledamot Karlsson föreslår i sin och centerns sparbeting att 

resorna ska minska. Då undrar jag vilka resor som ledamot Karlsson syf-

tar på? På samma gång skulle det vara roligt att höra vilka tjänster som 

ska bort från förvaltningen där ledamot Karlsson ser ett inbesparings-

behov? 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Vi vet att man reser ganska mycket inom förvaltningen, 

nödvändigt eller inte är väl svårt att bedöma. Jag vet att tidigare rege-

ringar har stramat åt det myckna resandet. Speciellt i dessa tider när det 

finns möjligheter via IT att kommunicera utan att resa. Att tro att för att 

man träffas fysiskt hemskt ofta skulle ge någon jättefördel, det tror fak-

tiskt inte jag. Lite måste man resa men jag tror att man kan spara där.  

Jag tror att det blir tufft att komma ner med 1,22 miljoner. Vilka 

tjänster? Återigen så tror jag inte att det är min roll att specificera exakt 

vilka tjänster. Skulle jag ha suttit i landskapsregeringen så hade jag sä-

kert kommit med förslag. Det finns en del. Skulle man t.ex. privatisera 

vägunderhållet så skulle det försvinna tjänster från trafikavdelningen 

per automatik, för att ta ett exempel. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack fru talman! Men då känns det som om ledamot Karlsson räknar 

samma inbesparing två gånger, om vi pratar om vägunderhållet. Leda-

mot Karlsson nämnde att man kunde spara en halv miljon på det men 

nämnde i ett annat sammanhang att tjänster i förvaltningen också skulle 

ge en inbesparing. Menar ledamot Karlsson att det är fråga om samma 

personer? Det blir ingen dubbel inbesparing på det sättet. 
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Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Det är ju tjänster inom trafikavdelningens kontor i så fall 

som kan tas bort. Vad jag menar med en halv miljon så är det på själva 

verksamheten i sig därute som man sparar en halv miljon. Speciellt om 

man slipper en ny vägstation och en ny tvätthall. Jag är fullständigt 

övertygad om att man kan spara en halv miljon på vägunderhållet. 

Men, när frågan ställs här så är det svårt att säga vilka tjänster som 

jag avser att dra in på. Jag har svårt att både ta reda på och hinna svara 

på det på en minut lika litet som regeringen hunnit göra det på fem må-

nader! 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Mika Nordberg, replik 

Fru talman! När jag tittar på motionerna som var inlämnade så har vi 

motion nr 35 som är undertecknad av ltl Runar Karlsson och Harry 

Jansson. De övriga partikollegerna finns inte med där. När jag nu har 

lyssnat till det här anförandet så har jag en viss förståelse för att där inte 

är flera undertecknare. Det parti som ledamot Karlsson tillika företräder 

har ju haft en devis om att ”hela Åland ska leva”. Jag tror att ledamoten 

Karlsson får göra ett tillägg till den devisen ”men inte skärgården”. Så 

uppfattar jag en summering av anförandet. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Jag återkommer till den debatten. Jag kommer att presen-

tera den motionen senare i dag eller i kväll. 

Minister Mika Nordberg, replik 

Fru talman! Den andra saken som jag uppfattade under anförandet var 

att bränslet inte är specificerat i den här budgeten. Det är helt korrekt, 

därför att de inbesparingar som landskapsregeringen har gjort nu pga. 

det låga bränslepriset skulle man kunna ta med i budgeten och på det 

sättet ha visat ”titta vi har sänkt driftskostnaderna”! Från landskapsre-

geringens sida så har vi valt att exkludera de inbesparingar vi gör på 

bränslet, eftersom vi vet att bränslet är något som fluktuerar. Ibland går 

det ner. Nu råkar vi ha ett väldigt lågt pris, men situationen kan se an-

norlunda ut längre fram när det är högre. På grund av det har vi exklu-

derat bränslet. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Tack för det svaret. Vi ska bevaka i lagtinget, att det verklig-

en blir en inbesparing som de mindre kostnaderna av bränslet medför. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Fru talman! Jag avstår. Mina frågor har redan ställts! 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack fru talman! Som vanligt sympatiserar jag med ltl Runar Karlssons 

synpunkter och ser att det finns kunskap om detta. Samtidigt funderar 
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man om det är så här lätt? I åtta år har trafikministerposten innehafts av 

en centerpartist. När man nu hamnar i opposition så vill man privatisera 

hela det allmänna vägnätet. Tidigare har man privatiserat hälften, om 

jag förstått det rätt, med åtta av 15 vägnät och nu skulle privatisera res-

ten. Vad är det som nu gör att man kan privatisera de sista? Jag har för-

stått att det inte är så lätt.  

Ltl Runar Karlsson har suttit som trafikminister i många år och är väl 

insatt, så jag tänkte att han kunde ge lite mera information kring det 

här. Är det bara att privatisera och så kommer det att fungera med plog-

ning och sandning och allt sådant? 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Jag vill upplysa ledamot Winé, som han torde känna till, att 

förra center-infrastrukturministern privatiserade hela skärgårdstrafiken 

på nio år, vilket var en bedrift. Samma minister hade fortsatt med arbe-

tet ifall ministern suttit kvar. I och med att centern nu sitter i opposition 

så vill man förverkliga det via sin oppositionsroll. Ska man privatisera 

vägunderhållet så ska man förstås dela upp Åland i fyra, fem eller sex di-

strikt och bjuda ut dem var för sig, där allting ingår. Som det är nu så är 

det bara vissa plogningsdistrikt med sandning som man har bjudit ut. 

Allt det andra görs i egen regi. Det är mycket annat som görs i egen regi, 

såsom målning, underhåll av vägmärken och delvis slyröjning. Man 

borde dela upp distrikten och låta privata räkna på allting, då behöver 

man varken någon vägstation eller någonting annat. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack fru talman! Jo, ledamot Karlsson. Jag känner mycket väl till priva-

tiseringen av sjötrafiken som gjordes under förra mandatperioden. Som 

jag sade i mitt anförande så var det behövligt, även om det kanske var 

tungt av vissa skäl, men man måste ta sitt ansvar. 

När man privatiserade vissa av distrikten, som ltl Runar Karlsson ta-

lar om, skulle man då inte ha kunnat göra det för hela Åland? Nu gäller 

det visserligen också målning och sådant, men jag har blivit varnad om 

att tänkta efter innan man privatiserar huvudvägarna, framförallt be-

träffande plogning och sandning, med tanke på trafiksäkerheten. Jag 

kommer ihåg när ledamot Karlsson var minister. Då var det just det som 

ledamoten pratade om, att vi ska ha trygga och säkra vägar. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! På Åland finns det ungefär 100 stycken som håller på med 

jordbyggnadsarbete, kan man säga. Ofta är det yngre män som är jätte-

duktiga på att köra och hålla maskiner. Jag är fullständigt övertygad om 

att ifall de får räkna även på huvudvägarna så klarar de unga männen 

det, precis lika bra som de gör i egen regi. Det är ingen skillnad. 

Återigen. På andra orter har det visat sig att det har blivit rejält myck-

et billigare i privat regi. Man kan också välja att bolagisera den egna 

verksamheten och konkurrensutsätta den tillsammans med de privata. 

På något vis borde man gå vidare i förra infrastrukturministerns fotspår. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mikael Staffans, replik 

Tack fru talman! Ledamot Karlsson tar upp frågan om att höja avgifter i 

skärgårdstrafiken. Eftersom skärgårdstrafiken är en förlängning av 

vägar och broar så kan man fråga om ledamot Karlsson är intresserad 

att skapa nya avgifter på dem, eftersom vi alla ska bidra med en själv-

kostnadsdel?  

I skärgårdstrafiken har vi intäkter på 1,2 miljoner och vi har en kost-

nad på ungefär 17 miljoner. Snabbt räknat utgör det ungefär sex till sju 

procent. Vi ligger inte så väldigt långt efter ÅHS-avgifterna i självkost-

nadskrav. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Det håller jag med om. Man ligger lite efter, men dock blir 

det en paradox. Återigen. Om en barnfamilj på fem personer med bil 

köper ett grönt kort, så kostar det 158 euro. Då får de åka precis så 

mycket de vill, inom skärgården, till Åva, till Galtby och Hummelvik osv. 

Om samma familj är sjukliga och ofta måste uppsöka läkare - så att de 

uppnår högkostnadsskyddet - så får samma familj betala 1 000 euro. 

Har vi verkligen prioriterat rätt då? Jag tycker inte det. Det kanske inte 

kan vara direkt omvänt. Det skulle vara rimligt om man i alla fall beta-

lade 500 euro per familj för att få resa hur mycket som helst. Även de 

enskilda avgifterna borde höjas, det är ju trots allt en jättefördel att ha 

en sådan fantastisk trafik som vi har. 

Ltl Mikael Staffans, replik 

Det är lite roande att lyssna. Samma familj kan åka genom Lemströms 

kanal hur många gånger som helst och det kostar ingenting. Vi kan jäm-

föra äppel och päron. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Ja, man kan jämföra och fundera hur mycket som helst. Nu 

gäller det, som regeringen själv säger, att vi får en mera balanserad eko-

nomi med en hyggligt bibehållen service och att vi prioriterar rätt. Det är 

det jag för min del försöker framföra för lagtinget. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Ingrid Johansson 

Tack talman! Äntligen, säger jag! Äntligen en regering som tar ekonomiskt 

ansvar på allvar. Äntligen någon som tänker på hur min 1,5-åring och min 4- 

åring ska ha det som vuxna och den dag då de blir föräldrar! För visst är det 

tufft att skära i samhällsservicen, men vad är alternativet? Att vi sätter huvu-

det i sanden och inte vidtar några åtgärder? Nej, jag tycker inte det, det är nu 

det är dags att ta ansvar för framtiden! 

Förra veckan lyssnade jag på en diskussion mellan en 30-åring och en 60-

åring, den äldre pratade om sin pension. 30- åringen konstaterade krasst att 

det är ett icke-ämne för honom. Han väntar sig ingen pension när han blir 

gammal. Det finns en stor irritation i min generation och bland dem som är 
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yngre än mig, över att man inte tagit ekonomiskt ansvar bland de tidigare ge-

nerationerna. Vad är det för vits att ha en hög och generös samhällsservice 

idag om det innebär att vi inte kan ha någon i morgon? 

För det går inte att drömma tillbaka till svunna tider. Det är klart att det 

var billigare förr när man fick använda gifter hur som helst, det är klart att 

utbildningen var billigare. Alla som hade någon form av problem gick i arbete 

som 15-åringar. Det är klart att vården var billigare när teknik och vetenskap 

var mindre utvecklade än idag.  

För att inte låta kostnaderna skena iväg så behöver vi ändra strukturer och 

vår regering visar handlingskraft. Vi ska se över kommungränser och över 

kommunernas möjligheter, vi ska se över ÅHS-avgiftssystem, vi ska se över 

möjligheterna att bolagisera och vi ska utveckla IT-området. Listan kan göras 

lång och det skapar framtidstro!  

Att påstå att utveckling och kraftig kostnadsökning går hand i hand känns 

varken modernt eller framåtsyftande. Min uppfattning är att lantrådet Sjö-

gren och hennes regeringskolleger skapar trygghet för ålänningarna, både på 

kort och på lång sikt.  

Till sist talman! Jag hade inte tänkt gå in i kommunstrukturdiskussionen 

men debatten har fått mig att göra några analyser som jag vill ta upp. 

Det ena är det tudelade - som vi har hört från oppositionens sida - där man 

å ena sidan säger att det saknas konsekvensanalyser i ärenden och å andra si-

dan att det är onödigt att lägga pengar på en kommunutredning, eftersom 

man redan har bestämt sig för hur man skulle vilja göra. Jag uppfattar inte 

att man har bestämt sig för hur man skulle vilja göra. En kommunindelning 

kan göras på många olika sätt. Det finns också olika sätt hur man väljer att 

dela upp kommuner. Vissa regioner har valt att göra det för vattenavrin-

ningsområden och andra från administrativa områden, vissa från skoldistrikt 

och vissa för hur infrastrukturen är uppbyggd. Det är klart att vi behöver 

kunskap på det här området. 

Jag vill också vända mig mot den tydliga koppling som sätts mellan ser-

vicen i periferin och administrativa gränser. Det som behövs, för att vi ska ha 

service i periferin, är att det bor människor där. Det spelar ingen roll ifall det 

är en egen kommun, ifall man inte har några skolbarn som bor där. Det är 

ingen skola ifall det inte finns barnfamiljer. För det behöver man göra sats-

ningar också på infrastrukturen. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Lite nu och då insinueras det att centern inte skulle vara för 

utveckling och förändring. Samhället har haft en fantastisk utveckling 

och förändring under många tiotals år och under den tid som centern 

har suttit i regeringen. Så kommer det förstås att fortsätta. 

Ser man till det ekonomiska ansvaret så är det samma sak där. År 

2008 hade man 160-170 miljoner i kassan. Över tid har centern varit 

med och sparat ihop de pengarna. Att man sedan under en långvarig 

lågkonjunktur varit tvungna att använda pengarna för att dämpa negat-

ivismen i samhället är bara naturligt. Det har nästan alla partier varit 

med om, förutom Ålands Framtid och Åländsk Demokrati. Att det nu 

skulle vara något speciellt akut inom ekonomin, det är inte sant, men 

det har blivit en sanning när man upprepar det tillräckligt ofta. 
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Ltl Ingrid Johansson, replik 

Tack talman! Jag skulle säga att den ekonomiska situationen har varit 

allvarlig under lång tid och att man borde ha tagit krafttag tidigare. Då 

skulle inbesparingarna inte ha slagit lika hårt som de nu kommer att 

göra. För visst, det kommer att vara tufft! Man kommer att måsta vidta 

åtgärder som man helst inte skulle vilja. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Förra regeringen - med centern, socialdemokraterna och 

moderaterna - hade en bra vision där man sade att man både ska gasa 

och bromsa. Om du bromsar för mycket så blir det automatiskt så att 

man kanske väljer att inte stanna kvar på Åland, för att det blir för dålig 

service, och man kanske inte heller har en lockelse hit. Om inflyttningen 

planar ut, då får vi en negativ spiral. Det gäller att hålla det på en bra 

nivå. Risken finns att det blir ett litet underskott och det är klart att man 

måste bryta det. Men man får inte göra för tvära kast. Det är just därför 

man gjorde som man gjorde, och minskat de sparade pengarna på 160-

170 miljoner till dagens 50 miljoner, vilket har varit lyckosamt.  

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Tack! Jag upplever att också den här regeringen gasar, men man gör det 

på ett ansvarsfullt sätt och som inte är lika kostnadsdrivande som man 

kanske har gjort tidigare. Det jag tror är en jättestor skillnad är att man 

gasar också på områden där centern inte vill att man ska gasa, och då 

syftar jag givetvis på kommunreformen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack fru talman! Jag förstår av ledamotens inlägg att det är kritik mot 

tidigare landskapsregeringars sätt att hantera finanserna. Under den tid 

som jag har varit med och haft regeringsansvar - indirekt i varje fall - 

först med centern och liberalerna och sedan med centern, socialdemo-

kraterna och moderaterna, så är det fråga om 200 tjänster som vi har 

varit med om att dra in med allt som det inneburit för samhället och i 

synnerhet för de berörda. Vad är det utöver det som ledamoten anser att 

borde ha gjorts? Var har det tidigare slösats med pengar på det sätt som 

ledamoten låter påskina? Trots allt, de åtgärder som föreslås just nu ska 

faktiskt ses i ljuset av vad som gjorts under de tidigare perioderna. Det 

är därför som vi tycker att de få besparingar som ligger på bordet kunde 

ha varit lite mer preciserade och lite mer belysta i det här skedet, med 

tanke på att det här har varit regeringens paradnummer. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Tack talman! Jag är fullt medveten om att även liberalerna har varit 

med och fattat kostnadsdrivande beslut i historien. Det här är ingenting 

som är unikt för Åland utan situationen är liknande i Norden och i öv-

riga Europa. Du säger ju att ni själva har sparat 200 tjänster. De kanske 

aldrig borde ha tillsatts. Man har kanske haft en dålig framförhållning. 

Nu är det verkligen tid att sätta stopp för kostnadsutvecklingen. 
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Ltl Harry Jansson, replik 

Vi har haft ”onödiga tjänster inom vår förvaltning”. Det är ett intressant 

påstående. Säkert smärtar det ännu mera för dem som tvingats lämna 

sina anställningar att få höra att de utfört ett värdelöst arbete. 

När det gäller kommunerna så är det bara att konstatera att liberaler-

na inte längre är det regionalpolitiska partiet som man var en gång i ti-

den. Vi hör även här i ledamotens anförande att kommunerna är bara en 

kostnadspost, medan vi från centerns sida ser att det är kommunerna, 

via landskapsandelarna, som har den enda faktiska regionalpolitiken 

som vi kan bedriva för att hela Åland ska leva. Det är synd att liberalerna 

nu börjar bli ett stadsparti bland de andra regeringspartierna. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Tack talman! Jag tycker att det är lite ovärdigt av en politisk ålderman, 

som ledamot Jansson, att sätta ord i min mun som att jag skulle tycka 

att de tidigare anställningarna var värdelösa och att kommunerna inte 

betyder någonting för mig. Det är inte den typen av saker som det hand-

lar om. Det handlar om saker som man har gjort väldigt ineffektivt tidi-

gare. Låt mig ta ett praktiskt exempel.  

När jag började skolan fick alla egna böcker, som aldrig lämnades till-

baka utan alla tog hem dem och satte dem i soporna. Sedan kom finans-

krisen på 1990-talet och då ändrades strukturen till någonting som var 

bättre. Det var bättre för miljön och det var bättre för ekonomin. Det 

finns många sådana lösningar kvar. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Bara en sakupplysning först. Den förra regeringen sparade 

konkret betydligt mera än vad den nuvarande regeringen har lagt som 

konkreta förslag. Vi har sett tomma och halvtomma ramar på vårt bord 

hittills. Fyll dem med innehåll så ska vi skåda vad det är för förslag ni 

kommer med. Det är alltid lika fascinerande med ltl Ingrid Johanssons 

hurtiga framställan att ”nu ska det äntligen sparas!” osv. Hittills har vi 

inte sett någonting! Det enda vi har sett är de facto att ni skördar fruk-

terna av den föregående regeringens och ÅHS-styrelsens arbete i den 

konkreta delen av tilläggsbudgeten. Sedan ser vi tomma och halvtomma 

ramar.  

Det värsta av allt, herr talman! Vi har aldrig tidigare hört i denna 

plenisal att man ställer generationer mot generationer. Nu föreslås, gäl-

lande de äldre på Åland, att man ska dra ner på deras sociala trygghet 

för att trygga Ingrid Johanssons och hennes generations ålderdom. Det 

har jag aldrig hört i det här rummet förut. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Talman! Återigen sätts det ord, som jag inte har sagt, i min mun! Det är 

klart att de äldre ska ha en god välfärd, precis som vi unga! Men jag 

tycker att vi behöver ta ansvar för framtiden, både när det gäller den so-

ciala välfärden, när det gäller miljön och när det gäller ekonomin. 



  

534 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Jag tycker att den här debatten är bra och belysande. Som 

ledamoten Jansson sade ”att den liberala regionalpolitiken har för-

svunnit” men nog har verkligen den liberala socialpolitiken försvunnit. 

Jag upplevde att liberalerna var att social-liberalt parti men nu är de ett 

högerparti. Margret Thatcher skulle ha varit avundsjuk på det första an-

förandet som ltl Ingrid Johansson höll här. Vi från centern står fast vid 

att vi vill ge dem som är äldre idag en värdig ålderdom. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Tack talman! Jag kan försäkra ledamot Nordlund att så vill också jag 

göra. Men jag vill göra det effektivt, jag vill göra det smart och jag vill 

göra det på ett kunskapsbaserat sätt, där man river dåliga strukturer och 

bygger på det som man gjort tidigare som är bra och förändrar det som 

behöver förändras. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Igge Holmberg  

Tack, herr talman! Bästa ledamöter! Det har varit en tidvis hätsk debatt. An-

klagelser om svek och olika siffror flyger fram och tillbaka. Mestadels från 

människor som på ett halvår tycks ha glömt hur det är att jobba i en regering.  

Låt mig förklara hur jag ser på den här budgeten. Till att börja med ser jag 

det som en ”worst case scenario-budget”. Det här är vad vi måste göra om 

ingenting i ekonomin blir bättre. Men vi ska komma ihåg de positiva signaler 

som kommer från vårt eget näringsliv, och vi ska notera det arbete som vi har 

gjort med att få ner kostnaderna under de tidigare fyra åren, att det börjar ge 

resultat. Jag vill ta fasta på de ord som genomsyrar det här budgeten. Den är 

framtidsinriktad, solidarisk, hållbar och effektiv. 

Vad menas med detta? Jag citerar. ”Vi [ska] ha starka kommuner som kan 

ge sina invånare god och likvärdig service av hög kvalitet”. Det låter som en 

bra socialdemokratisk politik i mina öron. Att kommunerna ska vara färre än 

idag, det är givet. Om kommunutredningen står det att ”i den efterföljande 

beslutsprocessen är demokratiaspekten viktig, och medborgarnas rätt att 

delta i diskussionen prioriteras”. Vi litar alltså på ålänningarnas förmåga att 

ta kloka beslut. De är inte dummare än att de ser att det är ohållbart att fort-

sätta på den gamla omoderna vägen. Vi måste ge god service till alla på 

Åland, inte bara till ett fåtal. Därför behövs en kommunförändring.  

Tänk på orden ”god service”. God service är värt någonting. Det handlar 

om att ge ålänningarna det bästa vi förmår. Jag vill låna ett uttryck som en 

svensk socialminister sade att ”endast det bästa är gott nog åt folket”. Vi ska 

ta oss råd att ge varandra det allra bästa vi förmår. Det är essensen i ett an-

ständigt samhälle.  

Det finns en skillnad mellan politiker som säger ”vi måste acceptera det vi 

inte kan ändra på” och politiker som säger ”vi måste ändra på det vi inte kan 

acceptera”. Jag hör till dem som vill ändra på sådant som inte är acceptabelt. 

Hur ska de små kommunerna, som vi har ännu idag, klara av att ge likvär-

dig service som grannkommunen som är mångdubbelt större? Behoven av 

vård och omsorg kan bara mötas genom en organisation som tar sin utgångs-

punkt just i behoven, inte i lönsamheten, i en organisation som kontrolleras 
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av medborgarna, inte av sparkraven. Och det är bara att titta på den finska 

regeringen för att se hur en borgerlig regering tar beslut som berör medbor-

garnas rättigheter. Bara pga. det så är det viktigt att socialdemokraterna är 

med i den här regeringen, för att styra den rätt, när den håller på att landa på 

nyliberala grynnor. 

Vilket för mig in på ÅHS. Här handlar det om att garantera en verklig val-

frihet för att få vård snabbt. Socialdemokratin är en frihetsrörelse. Den privi-

ligierade minoriteten har alltid haft den valfriheten, om det offentliga har haft 

långa köer, då har man valt privat vård. Socialdemokratins uppgift är att 

vidga denna frihet till folkmajoriteten. Genom att göra köerna så gott som 

obefintliga, vilket vi på Åland har lyckats bra med. Det ska vi fortsätta att göra 

genom att ta hand om ÅHS och satsa på de delar som är närmast männi-

skorna. Låt mig vara väldigt tydlig med en sak. Ja, vi ska spara på ÅHS, men 

inte på vad som helst i organisationen. Låt mig vara tydlig med det!  

Vi måste också fråga oss - vilken sorts sjukvård vi vill ha på ÅHS? Jag tror 

att vi tänker fel om vi tror att New public management ska rädda offentlig 

sektor. Det fungerar inte att tro att vården kan effektiveras genom styrning 

uppifrån och konkurrens utifrån. Det stämmer inte att det offentliga blir mer 

effektivt om det blir mer som marknaden. Det stämmer inte att - eftersom 

marknaden säljer produkter så måste det offentliga också göra det. Det of-

fentliga är inget företag. Den offentliga sektorn står för den grundtrygghet 

som medborgarna förväntar sig för sina skatter. Därför fungerar inte detta 

tänkande. 

Vi har nu vad som har kallats för en ”kapitalistisk byråkrati” där metoder-

na har tvingat läkare att ”leka affär” och skriva timlistor, i stället för att vara 

läkare. Resultatet har blivit att vi vet vart våra skattepengar går. Det är bara 

att läsa de detaljerade timrapporterna. Den viktiga frågan är - är det till detta 

vi vill att våra skattepengar ska gå?  

När vi fokuserar blint på det som går att mäta, förlorar vi det som faktiskt 

betyder någonting. Att vi sedan debatterar, här i salen, hur mycket pengar 

som ska gå till det och som går att mäta, förändrar inte saken. Framgångsrika 

företag som Spotify, Google och liknande, har för länge sedan slutat med den 

här typen av styrning. Att kontrollera vad medarbetarna gör i detalj anses 

omodernt och ineffektivt, för att inte tala om att det är administrationstungt. 

Varför ska vi inom offentlig sektor hålla på med det? Debatten om hur mycket 

pengar som ska gå till det offentliga är livsviktig, men vi måste också fråga 

här i salen - vad ska det offentliga vara? Vad är dess innehåll?  

Talman! Det står också, jag citerar ”Då patient- och klinikavgifterna ses 

över tas särskild hänsyn till de mest utsatta och till barns och ungas tillgång 

till vård.” Jag säger rent ut - med tanke på att vi redan har höga patientavgif-

ter vid hälsocentralen, mycket högre än i våra närområden - jag vill inte stöda 

den utvecklingen! Människor med små ekonomiska resurser ska inte dra sig 

för att söka vård när de behöver den. Det är en grundprincip för mig och jag 

tänker inte bryta den.  

Behovet av vård och omsorg kan mötas genom en organisation som har sin 

utgångspunkt just i behoven, inte i lönsamheten, en organisation som kon-

trolleras av medborgarna. Vi måste se över vad vi behöver och styra upp or-

ganisationen på ÅHS på det sättet. Att tro att man kan få ordning på ÅHS:s 

finanser genom avgiftspolitik är en ren chimär. Jag är övertygad om att det 

kommer att framgå i styrelsens och ledningens fortsatta arbete. 
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För att avrunda - jag står bakom den här budgeten i stort. Jag anser att de 

skrivningar som finns för att trygga medborgarnas sociala rättigheter ger mig 

stöd i att inte gå med på sådant som verkar förödande för samhället i stort. 

Och jag vet att socialdemokraterna, i den här regeringen, kommer att se till 

att nytänkandet, innovationerna och framtidstron är det som till syvende och 

sist är det som man kommer att komma ihåg från den här perioden. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Tack ltl Holmberg för ett mycket välformulerat och 

på alla sätt berömvärt anförande. Jag tror att vi alla här i salen delar 

större delen av ledamotens bedömning av vad vi bör tänka på i vårt ar-

bete. 

När det gäller synen på ÅHS:s avgifter så kanske vi har lite avvikande 

syn. Vi tycker att vi som har det hyfsat ställt ska kunna betala lite mera 

för att slippa dra ner den totala ramen för ÅHS och där vi då automa-

tiskt prutar på någonting inom vården. Vi tycker att vi – kanske 80 pro-

cent av de ålänningar som är skattebetalare idag – har råd att betala lite 

till. Det som man möts av då man talar med folk är reaktionen av att ha 

fått den synnerligen fantastiska vård som man erbjuds inom ÅHS, att 

”tänk vad lite jag behövde betala”. I ett system där vi har en omsorg om 

dem som har det dåligt ställt, så tycker jag att det är en politik som vi 

alla kunde leva upp till. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, herr talman! Det låter riktigt bra! Idén är, trots allt, att alla avgif-

ter slår på dem som har det sämst ställt. Därför ska man ha den skatte-

finansierade vården så billig som möjligt. 

Om vi ser på våra närområden, i Sverige och i Finland, så är ett hälso-

centralbesök betydligt billigare där än vad det är på Åland. Jag vet att vi 

har en lite mer tungrodd organisation eftersom det är en så liten plats. 

Men det är bara att se på den nya SOTE-reformen i Finland. Det är 

egentligen ingenting annat än ren sjukhusslakt. Man koncentrerar all-

ting till fem stora universitetssjukhus. Så vill vi inte ha det. Vi har ju sat-

sat lite mera.  

Men som sagt, håll avgifterna nere. För det är ändå så, att även om 

det 30 euro så kostar det för mycket för en person som måste gå dit ofta 

med flera barn. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack talman! Om vi tillsammans lyckas skapa ett system där det finns 

ett skydd för dem som har det sämre ställt. Tror inte ledamoten att de 

flesta ålänningar tycker att vi andra kan betala lite mera för att vården 

ska kunna finnas kvar. Jag kan inte se vad som är illa med den politiken. 

Att vi faktiskt skyddar dem som tycker att 30 euro är mycket. Naturligt-

vis, om man har en sjukdomsbild med många besök så blir det jobbigt. 

Vad det gäller ledamotens kommentar om läkarna och vikten av att de 

ska få göra sitt jobb så delar jag den tillfullo. Vi hade tyvärr en ÅHS-

ledning, gudskelov under en kort tid, som jagade läkarna och inte ens 

såg till att man hade den utrustning som man behövde, dvs. ett datasy-

stem som fungerade på ett normalt sätt. Det finns jättemycket att göra 

där.  



  

  537 

Vi har effektivitetsrevisionen på bordet när vi kommer tillbaka om 

några veckor, och då får vi på allvar se hur vi skapar förutsättningar så 

att läkarna kan göra ett bra jobb. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, herr talman! Även om vi kan skapa ett system där man ser vilka 

som har lite pengar så är det oftast så, att alla administrativa system ofta 

är tungrodda och kostar väldigt mycket. Det är enklare att ha lägre avgif-

ter från början och inte behöva bekymra sig över vilka som får gå och 

vilka som inte får gå. Det är bara att släppa in folk.  

Det idealiska skulle vara att ha gratis sjukvård vid hälsocentralen så 

att man snabbt skulle få in dem och snabbt få ut dem. Att kunna hjälpa 

människor att komma tillrätta med sina problem, innan de blir så sjuka 

att de faktiskt behöver läggas in. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag respekterar ledamot Holmbergs ideologi liksom jag re-

spekterar alla andras ideologier, för den skull behöver man inte omfatta 

och hålla med om allting. Jag tycker att det som ledamot Holmberg sade 

var i mina öron förnuftigt i mångt och mycket. Problemet, inom citat-

ionstecken, om man inte väljer att höja patient- och klientavgifterna så 

blir besparingsbetinget på utgiftssidan i stället två miljoner. Av sju mil-

joner i inkomster så är ungefär 2,8 klientavgifter. Det övriga är inkoms-

ter från FPA och andra från orter där det redan är 100 procents täckning 

i kostnaderna. Det blir en större munsbit att svälja för ÅHS:s ledning 

och styrelse. För mig, som sitter i ÅHS:s styrelse, så har jag meddelat, 

att jag naturligtvis följer uppdragsgivarens politik fast jag är i opposit-

ion. Det är helt naturligt. Jag vill bara förklara att det blir ett större pro-

blem med besparingarna. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, herr talman! Det kan jag förstå. Samtidigt ska vi komma ihåg att 

avgifterna inte är en så stor del av budgeten som man försöker få det att 

vara. Det är en summa, ja, och den är rätt så viktig. Avgifterna är 2,6 

miljoner och ÅHS budget är på många tiotals miljoner, så det är inte en 

så enormt stor del.  

Man kanske kan se på saker, som t.ex. när man hyr ut ”födslar” till 

människor från andra orter. Priserna kunde höjas lite mera där så att 

man inte behöver höja för dem som är ekonomiskt utsatta här på Åland. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Det är klart att det ligger något i ledamot Holmbergs åsik-

ter, trots att jag för en stund sedan tyckte att man skulle höja skärgårds-

trafikens avgifter. Visst ligger det något i det. Å andra sidan ger det 

konstiga signaler om någonting är för billigt eller helt gratis, då kanske 
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man överutnyttjar servicen och då blir det ännu dyrare! Det här är en 

balansgång.  

Nu har regeringen gått in för viss självfinansiering, vilket måste re-

spekteras eftersom det är en majoritet som har gjort det. På vilket sätt 

man gör det kommer man säkert att återkomma till från styrelsen i si-

nom tid. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, herr talman! Det stämmer! När vi ser på avgiftspolitiken så måste 

vi också se på vilka avgifter det gäller. Är det dem som vi tar från försäk-

ringsbolaget eller är det dem som vi tar från människor som inte bor på 

Åland. Vi ska också komma ihåg att i Sverige går alla ungdomar, upp till 

20 år, gratis till hälsocentralen. Man vill motverka tröskeln för att söka 

vård när man är ung och snabbt kan behöva få preventiva åtgärder 

gjorda. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Det är intressant att höra att ltl Igge Holmberg citerar 

Gustav Möller som är född på 1880-talet och som var aktiv på 1930, 

1940, 1950-talet i Sverige, och var den som betonade att arbetarna inte 

skulle sitta på knä och vara tacksamma. Han var också föregångare till 

det som sedan blev miljonprogrammet. Han citeras ganska mycket nu-

förtiden av socialdemokrater i Sverige. Men det är främst för att rikta 

kritik emot det som man tycker är en regeringsoduglighet bland social-

demokraterna i Sverige. Man tycker alltså att socialdemokraterna borde 

vara mera reformistiska och jobba aktivare som regeringsparti och fram-

förallt vara tydligare. Så jag vet inte vad vi ska dra för slutsatser av detta 

citat. 

Annars vill jag bara kommentera att det känns som att sitta med to-

bakslagen på regeringens trepartimöte och lyssna på hur ni så små-

ningom ska bli klara med beredningen av budgeten.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, herr talman! Ja, jag vet att det kommer från Gustav Möller. Orsa-

ken till att det används som kritik mot svenska socialdemokrater just nu 

är för att den svenska socialdemokratin har tappat riktningen. Det är 

därför jag är så glad för att vi har ett eget socialdemokratiskt parti på 

Åland, som står skilt från både den svenska och den finska socialdemo-

kratin. Vi stakar ut vår egen väg på det sätt som vi själva tycker att är 

rätt. Och där tycker jag att vi har gjort ett rätt så bra jobb de sista fyra 

åren, åtminstone som jag har varit med. Säkert före det också! 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 



  

  539 

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack talman! Under debatten idag så fokuseras det väldigt mycket på en 

höjning av patientavgifterna vid ÅHS. Gruppen som ska se över patient-

avgifterna och högkostnadsskyddet och eventuellt låginkomstskyddet, 

börjar sitt arbete i morgon. Där kan man genom olika parametrar stöda 

dem som har det tufft och svårt i vårt samhälle. Och jag tror att ingen av 

oss som sitter i regeringspartierna vill någonting annat. Det framkom-

mer också väldigt tydligt i det vi säger. Vår målsättning är att ingen som 

har det svårt ska få det ännu svårare. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, herr talman! Jag håller fullständigt med! Men som jag sade. Jag 

har den principen att det inte ska bli svårare för någon att gå till ÅHS 

pga. höjda avgifter eller patientsvårigheter på annat sätt. 

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack talman! Däremot så ska man inte sticka under stolen med att det 

kommer att bli ett tufft arbete att se över alla dessa avgifter och para-

metrar. Man kan också fokusera på inkomsterna och inte alltid bara på 

utgifterna. Vad kan ÅHS eventuellt sälja för att på det sättet få in mera 

pengar och slippa att ta ut mera avgifter? 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack. Jag ska vara väldigt kort! Ett. Jag kommer inte att stöda att man 

höjer patientavgifterna. Två. Det var precis det här med att ”offentlig 

sektor ska sälja och köpa tjänster” som jag riktade mig mot i hela mitt 

anförande. Det handlar om New public management som jag inte tycker 

att fungerar riktigt bra. Vi måste ge dem som arbetar tid att göra arbete 

och tid att också kunna ta hand om patienterna vid sidan om det som 

timlistor och liknande kräver. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Minister Tony Asumaa 

Tack, herr talman! I vårt snabbt föränderliga samhälls- och arbetsliv är det 

utmanande att veta vilka utbildningar och kunskaper som kommer att vara 

gångbara i framtiden. Det finns forskning som pekar på att en tredjedel av 

dagens yrken kommer att försvinna under de kommande tio, tjugo åren pga. 

digitaliseringen. Dessa kommer att ersättas av andra yrken och befattningar 

som vi ännu inte känner till. Kunskaps- och utbildningssektorn – både på 

Åland och i övriga länder – står inför stora utmaningar i framtiden. Utma-

ningarna är inte bara av ekonomisk karaktär utan framförallt av strukturell 

natur. Därför måste vi försöka anpassa utbildningsutbudet till vår samhälls-

utveckling, till vår befolkningsutveckling och till förändringar i omvärlden 

samt till arbetslivets förändrade behov. 

Utmaningarna driver oss till förändringar av gamla strukturer och ger oss 

nya möjligheter till upplägg som även bidrar till att utveckla kostnadseffek-

tiva lösningar inom just utbildningssektorn. 

De högklassiga utbildningar som vi idag kan erbjuda ska möta allt högre 

ställda krav på kvalitet och anpassning till teknik och förändringar både i om-

världen och i framtiden. Det vi vill uppnå är givetvis en balans mellan utbud 
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och efterfrågan, men det blir alltid brist inom vissa yrken och vissa utbild-

ningar och överskott inom andra.  

Utbudet av arbetskraft påverkas av bl.a. pensionsavgångar och antal ut-

bildningsplatser. Faktorer som påverkar efterfrågan på arbetskraft är t.ex. 

vårt konsumtionsmönster, vilka politiska beslut vi tar och den tekniska ut-

vecklingen.  

Högskolan på Åland och Ålands gymnasium ges därför i uppdrag att se 

över utbildningsutbudet som fortsättningsvis ska vara brett och så nära som 

möjligt motsvara det verkliga framtida behovet vi har i vårt samhälle. 

På gymnasialstadiet kan vi varje år erbjuda våra ungdomar ca 400 nya ut-

bildningsplatser. För att vi ska kunna möta efterfrågan och utbud på ett op-

timalt sätt, så behöver vi därför göra bl.a. en översyn av rytmiseringen av 

uppstarter för utbildningsprogram och den vägen effektivisera utnyttjandet 

av de gemensamma resurserna inom utbildningssektorn. 

Från hösten 2016 kommer alla utbildningsprogram på Ålands yrkesgym-

nasium att gå in för kompetenspoäng i stället för studieveckor. Detta ger oss 

ett ypperligt tillfälle att utreda möjligheterna att övergå till årskurslösa 

undervisningsgrupper i större utsträckning, för att den vägen optimera 

gruppstorlekar och differentiera och individualisera undervisningen.  

Samtidigt har vi ett ypperligt tillfälle att utvärdera reformen för Ålands 

gymnasium och hur den fallit ut, både ekonomiskt och organisatoriskt. 

Herr talman! Vi från landskapsregeringens sida vill att alla ska ha en plats i 

samhället. Därför vill vi också utveckla den specialinriktade yrkesutbildning-

en på Ålands yrkesgymnasium för att studerande med speciella behov ska ha 

ett bredare utbildningsutbud att välja på och den vägen lättare hitta sin plats i 

vårt samhälle. För att bredda den specialanpassade yrkesutbildningen anser 

vi att den kan ske i nära samarbete med Ålands folkhögskola, där en partiell 

integration till befintligt utbildningsutbud i syfte att utveckla och bredda den 

specialinriktade yrkesutbildningen skulle beaktas. 

För att vi fullt ut ska kunna utveckla denna del av utbildningen så avser 

landskapsregeringen att utöva möjligheterna att omlokalisera den yrkesinrik-

tade specialundervisningen till utrymmen vid Ålands folkhögskola. Vi bedö-

mer - liksom också styrelsen och de ansvariga på Ålands yrkesgymnasium - 

att vid Ålands folkhögskola finns alla de rätta elementen för att vi ska kunna 

utveckla och bygga en komplett livstrappa i tre steg för dessa studerande. Den 

inkluderar en utbildningstrappa, en arbetslivstrappa och - en av de mest ele-

mentära i den sociala kontexten för dessa studerande - en boendetrappa. 

Herr talman! Landskapsregeringen ser digitaliseringen som ett högt priori-

terat utvecklingsområde på Åland. Därför avser vi att göra en kraftsamling 

inom just detta område för att möjliggöra en utveckling som moderniserar 

det åländska samhället inom IT-området. Den övergripande målsättningen är 

att skapa ett åländskt samhälle som är enklare, som är lättare och närmare 

för oss medborgare och där de digitala lösningarna utgår från medborgarnas 

behov.  

Vad gäller det digitala Åland och arbetet med att övergripande främja digi-

taliseringen av Åland, kommer ett av landskapsregeringen tillsatt digitali-

seringsråd att ha en betydelsefull roll för att hämta in synpunkter via andra 

kanaler än den traditionella myndighetsvägen. Digitaliseringsrådet kommer 

att tillsättas under maj månad och de har i uppdrag att beskriva en visionär 

framtidsbild över Åland som ett digitalt samhälle som inkluderar alla sek-
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torer i det åländska samhället. Digitaliseringsrådet ska också identifiera och 

beskriva konkreta åtgärder som behöver verkställas med start redan 2017, för 

att förflytta Åland, som samhälle, mot den digitala framtiden. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack ledamot Asumaa för ett intressant anförande där man faktiskt 

känner att det finns visioner och det tycker jag är mycket glädjande.  

Min fråga gäller kompetenspoäng. Från augusti gäller kompetenspo-

äng i yrkesskolorna. Från den 1 augusti 2015 gäller de i Finland. Är det 

därför som vi genomför denna reform - alltså samma som i Finland? 

Vad är orsaken till att man nu går in för ett förändrat system? 

Minister Tony Asumaa, replik 

Tack, herr talman! Vad gäller kompetenspoäng så finns det redan två 

utbildningar på Ålands yrkesgymnasium som redan tidigare har infört 

dem, inom social- och hälsovård och inom sjöfart. Eftersom vi har delad 

behörighet så de är de redan införda. 

Vad gäller utbildning så går vi allt mera ifrån att inte titta utifrån 

land. EU ser sig självt som ett utbildningsland. För att harmonisera ut-

bildningar med EU och andra länder så går vi in för kompetenspoäng, 

också för att göra det lättare för våra studerande när de ska sen ska ut i 

världen och studera vidare.  

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack talman! Jag låter mig inte helt övertygas av det som minister 

Asumaa nu förde fram i sin replik. Jag tror faktiskt att det är ”samma 

som i Finland” som gäller. Om det inte är så, så skulle jag gärna vilja 

veta hur långt man har kommit på svenska sidan med kompetenspo-

ängen och vilka analyser landskapsregeringen har dragit av arbetet där? 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, herr talman! När jag fick höra att man skulle flytta specialyrkesut-

bildningen så var jag lite fundersam, är det verkligen det rätta? Man 

pratar mycket om inkludering nu och att man ska jobba med det.  

Jag kunde inte låta bli att kontakta en av mina gamla studieledare 

från tiden när jag studerade och jobbade med ungdomar med speciella 

behov. Jag fick till svar att det är viktigt att man som handledare ser den 

enskilde studerandes behov, styrkor och inlärningstid som den stu-

derande har.  

När jag fick det förtydligat i minister Asumaas anförande, så känns 

det som att man kanske går åt rätt håll. Man ser den enskilde individen 

och man kategoriserar inte. Man ser verkligen att det här passar den och 

det här passar den. Jag tror att det är de här framtida studierna som vi 

behöver ha för dessa här eleverna. 

Minister Tony Asumaa, replik 

Tack herr talman! Jag är helt överens med ltl Göte Winé i den här frå-

gan. Dessa barn med speciella behov behöver en individuellt anpassad 

undervisning och en sådan miljö som kan vara både kreativ och motive-
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rande. Dels för att få den bästa inlärningsmiljön men framförallt, som 

jag också nämnde i mitt anförande, den sociala kontexten i att kunna bo 

ensam. Det är också en av de viktigaste sakerna, att man också ska hitta 

ut i livet efter att man har gått en utbildning och skaffar sig ett liv som 

alla andra. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack herr talman! Det är lätt att man i en text generaliserar. Då är det 

bättre när man får ha den här dialogen som är jätteviktig. Vi får inte 

glömma bort att vi under en tid har haft ett stort antal ungdomar som 

inte har hittat sin utbildning. Jag tror, som minister Asumaa nämnde i 

sitt huvudanförande, att man nu breddar den möjligheten. Det går åt 

rätt håll. Man kommer att jobba på det, det är inte färdigt ännu, men 

man vet vart man vill. Jag önskar lycka till! För det är ett jätteviktigt 

jobb som ni sätter igång. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Tack, herr talman! Det här anförandet upprätthöll sig inom ett ganska 

smalt område av ministerns alla ansvarsområden. Om vi nöjer oss vid 

det, så funderar jag på specialyrkesutbildningen som man har bestämt 

sig för att ska till folkhögskolan. Det finns tydligen en inblandning av det 

som man också gör vid yrkesträningen, så som boendeträning och lik-

nande saker. Det betyder att de studerande som idag har läst anpassad 

lärokurs i grundskolan, och alltså går i så gott som ”normal undervis-

ning”, ska studera tillsammans med yrkesträningsundervisningens ele-

ver, om jag förstår modellen rätt? Idag är grunden - efter att man har 

gått ”Ysten”, som man kallar det för - så har man antingen en grund för 

en gymnasieutbildning eller en grund för ett enklare arbete.  

 Vilken grund har minister Asumaa tänkt att man ska få när den här 

utbildningen nu är på en annan nivå?  

Minister Tony Asumaa, replik 

Ledamot Lundberg har förstått det här fel! Det gäller inte att vi blandar 

ihop yrkesträning och specialinriktad yrkesutbildning.  

Ltl Britt Lundberg, replik 

Jag uppfattade bara att ministern talade om boendeträning och det bru-

kar inte ingå i den undervisning som idag är den specialinriktade yrkes-

utbildningen. 

Jag funderar också vad man har tänkt få för praktiska delar och om 

man har tänkt att den ska vara vid folkhögskolan? Vad har man tänkt att 

det ska vara för inriktningar som ska passa in i det näringsliv som vi har 

idag?  

Jag funderar också på det uppdrag som ministern fick av mig men 

framförallt av ltl Gun-Mari Lindholm för ett tag sedan. Jag hoppades att 

det skulle stå något om det i tilläggsbudgeten, eftersom det nu har gått 

över två månader sedan dess. Nämligen åtgärder för praktikplatser för 

studerande i Sverige, men också för att göra något åt att kompetenskra-
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ven vid offentliga tjänster skulle harmoniseras med framförallt Sverige-

Åland men också Sverige-Åland-Finland. Detta för att vi inte ska få så 

stora barriärer för våra ungdomar som kommer hem, efter att ha stude-

rat i Sverige, och sedan inte kan få jobb i offentlig förvaltning för att vi 

har gjort lika som i Finland! 

Minister Tony Asumaa, replik 

Tack, herr talman! Som det har sagts här tidigare är vår intention att 

bredda utbildningen med specialanpassad yrkesutbildning. Jag ser fram 

emot ledamot Lundbergs budgetmotion där hon nämner fyra områden, 

fast de är inte specificerade. Kanske vi får något på köpet där som vi kan 

nyttja oss av med bra idéer.  

Vad gäller boendet så vet vi att det är en specialanpassad läroplan. 

Bland det viktigaste är också den sociala kontexten att de kan anpassa 

sig. I folkhögskolan har vi internat som står tomma och inte används. 

Folkhögskolan har en budget på 1,5 miljoner och hälften är internhyra. 

Genom att också kunna utnyttja fastigheterna och att kunna ge möjlig-

heter till barnen att lära sig att bo självständigt, så tycker jag att det är 

ett förnuftigt sätt att använda sig av de fastigheter och tillgångar som 

landskapet äger. 

Talmannen 

Tiden är ute! Replikskiftena är avslutade. 

Minister Mika Nordberg 

Herr talman. Då har vi kommit till infrastrukturavdelningens stycke i till-

läggsbudgeten och jag ska försöka presentera de skrivningar vi har och 

kanske "runtesikring” de skrivningarna även lite tillägg.  

Som nybliven - kanske man inte kan säga - infrastrukturminister i fyra, 

fem månader nu så har man varit med och tagit fram den liggande budgeten 

för 2016. Mycket av de investeringsbehov som finns där är ju något som har 

sagts i debatten och som vi också fortsätter att arbeta med. Business as usual!  

När man tittar på de ramar som vi har diskuterat inom landskapsregering-

en och försökt hitta olika sätt att minska hållbarhetsgapet på 20 miljoner, så 

har även förstås vi på infrastrukturavdelning tittat på vad vi kan vara med 

och bidra med. Vi hittat en hel del inbesparingar vad gäller 2016. Sedan har vi 

ytterligare tankar vad gäller 2017 och hur vi tror att vi ska kunna uppfylla 

även de ramarna. 

Ser man först på den största saken som vi föreslår i praktiken så är det en 

nedstängning och flytt av vägstationen i Godby. Själva flytten innebär att vi 

kan sänka våra driftskostnader genom att koncentrera verksamheten till en 

enda punkt. Arbetsmiljömässigt är de lokaler som idag finns i Godby i ett så-

dant fysiskt skick att de kräver en renovering, vilket skulle bidra med ökade 

kostnader. Vi tror att i stället för att ha två enheter kan man sammanföra dem 

under samma tak och då får vi en effektivare ledning av verksamheten och på 

det viset också sänkta driftskostnader för hela enheten. 

Det markområde som då frigörs är dels det område som Godby vägstation 

idag ligger på. Det är ett område på ungefär 1,7 ha av totalt 100 ha som hela 

fastigheten utgör och som Godby vägstation ingår i. En möjlighet är att man i 

stället kunde använda marken på ett mera produktivt sätt, för Finströms 
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kommun, genom att t.ex. kunna anlägga bostadsområden eller industriom-

råde på den här marken. 

Övriga förslag vi pratar om är att se på möjligheterna att elektrifiera linfär-

jor. Vi tittar på möjligheterna att installera eldrift och på det viset sänka kost-

naderna. Vi har idag kostnader som berör manskap, vi har två linjer i privat 

drift och vi har även i egen drift. Där har vi tittat på möjligheten att överväga 

införande av tidtabeller och på det viset minska kostnaderna. Jämför man 

med våra östra grannar så har de gjort samma åtgärder och kunnat få ner 

kostnaderna för själva trafiken, med upp till 40 procent. 

Vi tittar även på möjligheterna att börja med Eko-Driving. Vi nämnde tidi-

gare att själva bränslet inte ingår i de budgetinbesparingar vi har. Vi råkar 

just nu ha ett lågt bränslepris. Trots det så räknat vi inte med några eventu-

ella inbesparingar i förhållande till det budgeterade priset som finns i grund-

budgeten. Däremot har det visat sig att genom Eko-Driving går det att inbe-

spara bränsle.  

Våra frigående färjor har driftsentreprenader med avtal som sträcker sig 

på flera år. Man har under dagen sagt i debatten att vi ska sänka kostnaderna 

där. Det är inte lika lätt att sänka kostnaderna på de frigående färjorna ef-

tersom vi är fastknutna i fleråriga avtal. Det som vi i så fall kan sänka är kost-

naderna för bränsleåtgången. Där kan man också titta Eko-Driving.  

När vi ser på övriga projekt som ligger framåt i tiden så har vi kortruttsar-

betet. Det har vi skrivit i landskapsregeringens program att är aktuellt. Vi 

fortsätter nu med miljökonsekvensbedömningen över västra Föglö och vi tror 

att vi behöver utreda kostnaderna för de här projekten på ett ganska konkret 

sätt, innan vi - inför budgeten för 2017 - kan komma med mer konkreta för-

slag.  

I motionerna har man angett vissa belopp men de beloppen tror jag att är 

lite väl tilltagna, både i undre kant och i nedre kant. Men eftersom det ska 

debatteras senare så väljer jag att återkomma i den frågan.  

Herr talman! Jag tror att jag stoppar där. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Centraliseringen av vägstationen från Finström till Jomala 

är ett förslag och det kan man ha synpunkter på. Min fråga är - i vilket 

skick är vägstationen i Möckelö och vet man vad det kommer att kosta i 

framtida investeringar för att hålla den i skick eller måste man eventu-

ellt bygga en ny station? 

Minister Mika Nordberg, replik 

Herr talman! I budgeten finns det, i investeringsdelen, en redogörelse 

över hur det här är tänkt. Man har tidigare renoverat själva verkstadsde-

len och det finns moment kvar där från den. Tanken är att man delvis 

ska göra vissa renoveringar av nuvarande vägstation och även uppföra 

ett garage för den fordonspark som finns. I samband med det är det 

tänkt att där ska finnas ett utrymme som har möjlighet att tvätta fordo-

nen och även de maskiner som fordonen använder. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Enligt min bedömning kommer investeringsbehoven att 

uppgå till mellan en och två miljoner, vilket man inte skulle behöva be-

tala ifall man privatiserar det. En privatisering också betyda mindre 
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driftskostnader. Min fråga till moderaten och infrastrukturministern 

Mika Nordberg är - Kan moderaterna tänka sig, att i stället för att stat-

ionera det egna vägunderhållet för evigt i Möckelö, i stället privatisera 

det? Eventuellt kanske man kunde hyra ut Möckelöområdet till närings-

livet eftersom det är ett så attraktivt område i närheten av stan. Kan 

man, ideologiskt från moderaterna, tänka sig en privatisering i stället för 

en egen verksamhet? 

Minister Mika Nordberg, replik 

Tack för det herr talman! Jag tror säkert att moderaterna och Moderat 

Samling har alla möjligheter att titta på det här. Men vi måste utgå ifrån 

de problem och behov som vi har i dag. Jag tror inte att vi hittar några 

konkreta inbesparingsåtgärder i den klassen. Även om du privatiserar 

det här så krävs det en stor investering i plogutrustningar, i soputrust-

ningar och annat som en maskinpark de facto behöver. Även ifrån cen-

terhåll så säger man i motionen att ”under förutsättning att beredning-

en visar att det blir ekonomiskt fördelaktigt”. Den beredningen har jag 

åtminstone ännu inte tagit del utav, som skulle visa det. Men om det vi-

sar sig att så är, så är det inget som är skrivet i sten längre fram. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack talman! Tack för anförandet! Jag har funderingar kring vägstation-

en i Godby. Jag förstår inte varför landskapsregeringen vill att en ma-

skinhall och en sandlagerbyggnad ska vara kvar. Om man stänger ner 

verksamheten och avyttrar den så är väl det mest logiska att man säljer 

bort alltihop. Jag känner ingen som vill ha ett sandlager som granne 

bredvid bostadshuset.  

Jag har en fråga till som rör Tärnan i norra skärgården. Jag skulle 

gärna vilja veta vad det är för förändringar man planerar att göra? 

Driftskostnaderna för den typ av fartyg är ju väldigt låga i förhållande 

till vilken service den de facto producerar åt de åländska kommuner som 

finns på norra och nordöstra Åland. 

Minister Mika Nordberg, replik 

Tack för det. Jag börjar med vägstationen. Jag försökte beskriva att väg-

stationen i Godby finns på en fastighet som är 100 ha stort. På det 100 

ha stora området finns det absolut möjlighet att placera ett sandlager. 

Detta med tanke på att de bilar som är ute på vintern och sandar de nor-

råländska vägarna - samt östra Vårdö och Sund - ska ha en kortare kör-

sträcka för att fylla på sand. Det är inget problem att kunna hitta ett 

lämpligt område på den befintliga fastigheten. Jag tror inte heller att de 

behöver vara fysiskt placerade där de står idag.  

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Men varför, minister Nordberg, varför ska landskapet tillhandahålla ett 

område som sandlager, när vi har möjlighet att undersöka en privatise-

ring av hela vägunderhållet. Då är det ju upp till den entreprenör som 

blir ansvarig för det att placera sandlagret precis var de vill, och deras 

maskiner också. Jag hör ju mellan raderna, tyvärr vill jag säga, att mi-
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nister Mika Nordberg inte är intresserad av att privatisera det allmänna 

vägnätet. I stället vill han stärka upp det och centralisera det genom att 

flytta det till området på Möckelö, som ltl Runar Karlsson sade, skulle 

kunna användas av det privata näringslivet i helt andra syften.  

Sedan gärna tack - en kommentar kring Tärnan! Jag känner att den 

glömdes bort, eller kanske tiden tog slut? 

 Minister Mika Nordberg, replik 

Herr talman! De anläggningar som nu planeras för flytten - som ska 

vara på Möckelöområdet - begränsar på inget sätt och vis möjligheten 

för det privata att använda samma område. Det är ett väldigt stort om-

råde. Redan idag finns det möjlighet för de privata att t.ex. utnyttja 

hamnen genom lossning och lastning. Det finns även väldigt stora av-

ställningsytor på området i form av den tidigare sockerbetsplatån. Jag 

tror, att om det finns ett konkret intresse från det privata, så ryms båda 

på området. 

När det gäller Tärnan så finns det omstruktureringar även när det 

gäller den, som ger ekonomiska inbesparingar. Tidigare anställda, som 

framfört den här färjan, har gått i pension. Vi tittar nu på hur vi ska 

kunna fortsätta med trafiken, men till en lägre kostnad. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mikael Lindholm, replik 

Tack, herr talman! Tack ministern! Jag har några frågor angående lin-

färjorna och eventuella inbesparingar. Om jag tolkade ministern rätt så 

sade han att det finns möjligheter att genom turlistor och Eko-Driving 

kunna komma ner med ca 40 procent från dagens kostnader. Jag är väl-

digt nyfiken att få reda på varifrån de uppgifterna har kommit. Mig ve-

terligen borde det vara så, att de som redan är privatiserade redan har 

ett krav på hur mycket bränsle de får förbruka. I annat fall står entre-

prenören för resten och det är i princip bara bränsleförbrukningen man 

kommer åt, även med turlista. Så gärna lite förtydligande. 

Minister Mika Nordberg, replik 

Tack för det! Jag nämnde i mitt anförde att uppgifterna, när det gäller 

inbesparingar med upp till 40 procent, var österifrån. I Finland bedrivs 

vajerfärjorna ifrån NTM-centralen och det här är uppgifter som kommit 

därifrån. Däremot vad gäller de övriga inbesparingarna så är det klart 

att vi vill att även linfärjorna ska ha en ekonomisk framförhållning. Idag 

finns det ingenting som gör att färjan stannar i december om bränslet är 

uppkört i november, utan den trafikerar året om. Det ligger för oss som 

betalar att ha ett intresse i det. Även i centerns förslag, att sänka med 1,5 

miljoner, kommer att gå ut över linfärjetrafiken.  

Ltl Mikael Lindholm, replik 

Tack, herr talman! Jag är helt övertygad om att det måste finnas annat 

som man har gjort på östra sidan för att få sådana inbesparingar. Trots 

allt är bemanningen kvar och färjan är kvar, det är bränslet som vi spa-

rar på. Och det som gäller för de privata är att om man kör upp mera än 
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vad som står i avtalet, så är det på entreprenörens bekostnad som till-

äggsbränslet kommer.  

Om jag har tolkat mina partikollegor rätt, vad gäller inbesparingar, så 

har vi ingenting emot att ta avgifter även på vajerfärjorna. I dagens läge 

åker man helt gratis på dem. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Mikael Lindholm 

Tack, herr talman! Jag ska uppehålla mig kring Guttorp.  

I landskapsregeringens förslag till första tilläggsbudget för 2016 kan man 

läsa att ”landskapsregeringen inte anser att landskapet ska ha det huvudsak-

liga ansvaret för att finansiera fiskyngelproduktion för utplantering”. Vidare 

skriver man att man ”avser samla vattenägarna och turistbranschen till ett 

rådslag som ska utmynna i en realistisk plan att höja intäktsnivån till 500 

000 euro från dagens ca 50 000 euro”. Det ska dessutom vara klart före ut-

gången av juni 2016. Att detta på något sätt skulle vara en realistisk plan fall-

ler på sin egen orimlighet. Att samla vattenägarna och turistbranschen till ett 

rådslag, mitt under vårens högsäsong när det gäller sportfiske, är i sig svårt, 

att dessutom avkräva en lösning på hur man ska hitta 450 000 euro före den 

första juli, när landskapsregeringen själva har haft tid på sig i dryga fem må-

nader, det är respektlöst! 

Nej bästa landskapsregering, säg som det är! Ni har redan bestämt er för 

att Ålands fiskodlingsanstalt i Sund Guttorp ska läggas ned. Då infinner sig 

några frågor. Varför anser inte landskapsregeringen att man ska ha det hu-

vudsakliga ansvaret för fiskyngelproduktion och utplantering? Landskapet 

torde vara den enskilt största vattenägaren på Åland och med detta följer ett 

ansvar för att trygga fiskevården. Hur har man kommit fram till att intäktsni-

vån borde vara 500 000 euro? Varifrån har man tagit uppgifterna för att få 

fram att internhyran är 546 000 euro? Varifrån ska fiskynglen köpas om 

Ålands fiskodlingsanstalt läggs ned?  

Vid de efterforskningar som jag gjort har jag kommit fram till följande. 

Som största enskilda vattenägare, som dessutom besitter kompetens på om-

rådet, är det naturligt att landskapsregeringen ska bära det huvudsakliga an-

svaret för fiskyngelproduktion och utplantering. Att kunna höja intäktsnivån 

till 500 000 euro kommer inte att lyckas. De flesta privata fiskelag lägger idag 

i princip hela sitt överskott på fiskyngel och utplanteringar. Höjer man priset 

innebär det att färre yngel beställs och i förlängningen att det finns färre fis-

kar i våra vatten.  

Vad det gäller internhyran vet jag inte ur vilken hatt dessa siffror dragits, 

men med tanke på att hela verksamheten, före överflyttningen till fastighets-

verket, kostade ca 460 000 euro netto verkar internhyran vara ett fantasifos-

ter. Vad det gäller möjligheter att köpa in fiskyngel från andra ställen finns så 

klart de möjligheterna. Men om en ny aktör börjar med beställningar i den 

här storleksordningen, så kan man förvänta sig att leverantörerna ser en 

chans att öka sina inkomster genom prishöjningar.  

Som jag nämnt tidigare, bland annat i budgetdebatten i höstas, så kommer 

framförallt turistnäringen att drabbas hårt av en nedläggning. Största anled-

ningen till att komma till Åland och hyra stuga utanför den absoluta högsä-
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songen i juli, är just fisket. Om utplanteringen av havsöring mer eller mindre 

upphör kommer vi inte att ha något sådant fiske om fem år. Gäddorna kom-

mer inte att försvinna, men utan stödutplantering kommer små årskullar, de 

år den naturliga leken slagit fel, att innebära betydande nedgång i beståndet. 

För yrkes- och binäringsfiskets del är den uteblivna utplanteringen av sik den 

allvarligaste. Siken borde reproducera sig själv, som den gjorde ännu för 15 år 

sedan. På grund av den ökade sälförekomsten har de flesta naturliga lekflador 

i dag så stora bekymmer med sälen, att man med fog kan säga att den natur-

liga leken har förstörts. Totalt sett ger verksamheten vid Guttorp ringar på 

vattnet som ger både sysselsättning och skatteintäkter som garanterat över-

skrider kostnaderna.  

Givetvis ska det hållas rådslag med vattenägare och turistnäring, men ge 

en realistisk tidsram! Visst ska vi försöka höja den egna finansieringen genom 

att t.ex. höja priset på fiskyngel. Men var realistiska! Att sälja fiskekort är ing-

en guldgruva, snarare ett sätt att kunna finansiera just fiskevården.  

Intressant i sammanhanget är att det verkar som om landskapsregeringen 

inte känner till Ålands fiskodlingsanstalt speciellt väl. Man skriver att man får 

in ca 50 000 euro per år på försäljning av fiskyngel. Enligt de uppgifter som 

jag har fått från anläggningen var siffrorna för 2012 ca 75 000 euro, för 2013 

ca 108 000 euro och för år 2014 drygt ca 120 000 euro. Jag har tyvärr inga 

siffror för år 2015, men snittet för de här tre år blir ändå ungefär det dubbla 

mot vad som landskapsregeringen redovisar. För mig känns detta som ytter-

ligare ett sätt att förvanska siffror i syfte att framställa anläggningen i dålig 

dager. Om vi dessutom betänker att regeringen framhållit att de strävar efter 

att vara en god arbetsgivare, som månar om sin personal, så rimmar det verk-

ligen illa att ge felaktiga fakta, orealistiska inkomstökningskrav och dessutom 

en helt orealistisk tidsplan! 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, herr talman! Jag vill bara påpeka att det som står i tilläggsbudge-

ten är att de facto att ”finansieringsplanen bör vara framtagen”. Jag 

har fullt förtroende för att närings- och miljöminister Gunell, tillsam-

mans med samrådet, kommer att plocka fram en plan hur bra som helst 

och det kommer inte att varar något problem att fixa det. 

Ltl Mikael Lindholm, replik 

Tack talman! Tack ltl Igge Holmberg. Vi ser olika på det. Jag ser det som 

helt orealistiskt att kunna hitta sådana inkomstöppningar- som det står i 

tilläggsbudgeten - på så kort tid. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det är bra att ledamot Lindholm säger att ”det behöver bli 

en förändring i fiskeripolitiken” och att ”det finns möjligheter till att 

öka inkomsterna”. Problemet tycks vara tidsplanen. Landskapsrege-

ringen menar att det är skäl att smida medan järnet är varmt. Nu är frå-

gan allmänt debatterad och det känns att engagemanget växer på många 

håll, också hos ledamot Lindholm. Det är nu vi ska lägga planerna om 

hur vi kan lösa det på sikt. Landskapsregeringen har en ärlig avsikt att 
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försöka hitta en lösning. Om vi nu ser möjligheter i stället för bara pro-

blem, så hoppas jag att rådslaget ska ge oss en god vägkost hur vi ska 

lösa det. 

Landskapsregeringen säger i tilläggsbudgeten att ”det är inte kärn-

verksamhet att bedriva yngelproduktion”. Det är inte alla skattebetala-

res skyldighet att bedriva det här.’ 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Mikael Lindholm, replik 

Tack, herr talman! Tack minister Perämaa! Det är klart att det inte är 

kärnverksamhet, det är jag fullt medveten om. Samtidigt är landskapet 

största vattenägare då man ser på de enskilda vattnen. Tar vi dessutom 

med de allmänna vattenområdena så blir det ännu större områden som 

landskapet förfogar över. Med de här siffrorna betyder det att verksam-

heten, exklusive internhyran, ska vara helt kompenserade med inkoms-

ter, utan att landskapet ska skjuta till medel. Det är där jag kan oppo-

nera mig. Jag tycker att landskapet också måste vara med och ta sitt an-

svar. Och framförallt - sätt nu lite mera tid på det! Fast kanske inte så 

mycket tid som jag föreslår i min motion. Som ltl Brage Eklund sade ti-

digare, vänta i alla fall till den ordinarie budgeten innan det måste vara 

klart. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Låt oss nu fokusera på det rådslag som ska genomföras. 

Låt oss tro att alla som är engagerade i frågan, och alla som är aktörer på 

ett eller annat sätt, kommer på rådslaget och för fram goda tankar om 

hur man ska kunna uppnå det vi eftersträvar. Om vi fokuserar på det 

och når ett gott resultat så kan vi förhoppningsvis sätta en plan i verket 

före den sista juni. Man måste kunna bygga upp engagemanget och pla-

nerna under den här tiden. Om man inte kan bygga upp det under de 

här månaderna, fram till den sista juni, så då kommer inte engage-

manget att komma därefter heller! 

Ledamoten Lindholm sade att vi förvanskar intäktssiffrorna. Det var 

en ganska kraftig anklagelse! Jag går efter de offentliga intäktssiffror 

som finns för 2016. Det är en kraftig anklagelse att säga att vi förvanskar 

siffror och ber nästan att ledamot Lindholm överväger att ta tillbaka den 

anklagelsen. 

Ltl Mikael Lindholm, replik 

Tack, herr talman! Minister Perämaa anser det. De siffror som jag har 

fått från anstalten på Guttorp är, enligt vad jag har förstått, officiella 

siffror. Enligt de siffrorna är det vad jag har framfört i talarstolen som 

gäller för de aktuella åren. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att man 

säger att summan är ca 50 000 om man på de tre åren snittar på över 

100 000 euro. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack talman! Jag hade ett anförande tidigare och jag ska inte upprepa 

någonting av det nu. Jag har ett genuint intresse för att den här anlägg-

ningen ska kunna fortsätta. Samtidigt måste vi också uppnå de sparkrav 

som finns i hela landskapets ekonomi. Då måste man kanske pruta nå-

gonstans.  

 Det är över sex månader sedan jag hade den första kontakten med 

personal som jobbar på denna fiskodlingsanstalt. Det har varit känt 

länge att man måste göra någonting. Jag har faktiskt en gång i tiden va-

rit med och byggt upp anläggningen, jag har nämligen ett förflutet inom 

byggnadsbranschen. Det skulle kännas tokigt om den går i graven. Ta nu 

tillfället i akt! Smid medan järnet är varmt! Det kan vara försent att stiga 

upp tidigt sedan - om man kommer försent. 

Ltl Mikael Lindholm, replik 

Tack, herr talman! Tack ltl Torsten Sundblom. Visst ska vi ha ett rådslag 

före sista juni och se vad vi kommer fram till. Så mycket kan vi väl ändå 

få begära här från talarstolen, att se inte detta datum som en absolut de-

adline för när planen ska vara på plats. Det är så pass viktigt, framförallt 

för stora delar av Ålands turistbransch, men också för det småskaliga 

kustnära fisket. Det som behövs är lite mera tid, så stirra er inte blinda 

helt på den sista juni. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Visst är det viktigt. Man måste ha planer på hur man 

ska kunna komma vidare men också vara beredd att omstrukturera en 

del av verksamheten. Det kan vara där som en del av vinsten finns. Jag 

vet att man har sålt öringsyngel till odlingsändamål. Det är en bit som 

man kan titta på. Det kanske finns flera bitar. Vilken inriktning ska man 

ha? Hur stor produktion ska man ha av olika sorters fisk? Jag tror att 

man t.o.m. kan finna ett samarbete med fiskodlarna som säkerligen 

skulle köpa fiskyngel i närområdet, så man slipper transportkostnader-

na. Kanske att vi har en del inkomster att få där. Vad skulle vara bättre 

än det, att vi skulle få det att löpa ännu bättre? 

Ltl Mikael Lindholm, replik 

Tack, herr talman! Jag håller till stora delar med ltl Torsten Sundblom. 

Guttorp ska inte vara en statisk verksamhet som bara ska göra som de 

alltid har gjort. De ska titta framåt och gärna bredda sin verksamhet, 

både vad gäller åt vem de producerar fiskyngel, men även bli mer ett 

bollplank och en inspiration för miljöåtgärder som kan trygga den na-

turliga leken. Det som är det absolut viktigaste är att man inte stirrar sig 

blind på en tidsram som är så pass snävt tilltagen. Men visst ska det vara 

framåtsyftande verksamhet där och det behövs säkert rational-

iseringsåtgärder och strukturomvandlingar, det har jag ingenting emot.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Britt Lundberg  
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Herr talman! Landskapsregeringen avser att utreda en omlokalisering av den 

yrkesinriktade specialundervisningen och föreslår att det ska göras i ett sam-

arbete med Ålands folkhögskola. 

Ålands gymnasium är, som vi vet, en myndighet som givetvis kan ges till-

lägguppdrag, som att utreda och verkställa det som ägaren önskar. Men att 

definiera vart en verksamhet ska lokaliseras bedöms nog som att landskaps-

regeringen är utanför sin behörighetsgräns. Regeringen är inte heller riktigt 

konsekvent i sitt förslag. När det gäller Ålands yrkesgymnasium så styr rege-

ringen i detalj hur Ålands gymnasium ska lokalisera sin egen verksamhet. 

Men jämför vi det med ÅHS, som också är en myndighet, så ges bara en inbe-

sparingsram på två miljoner euro, men ingenting sägs om vad denna inbespa-

ring kommer att betyda för ålänningarna. Regeringen har ingen övergripande 

sjukvårdspolitik. När det gäller den yrkesinriktade specialundervisningen, så 

uttrycker regeringen inte heller här vad man vill med den bara vart den ska. 

Det klarnade lite under ministerns presentation, att det t.o.m. handlar om en 

dygnet-runt-undervisning, där samhället kommer att ta ansvar för ungdo-

marna på kvällar och nätter. Man ska träna matlagning, städning, tvätt och 

dagliga sysslor förutom att dagtid utbilda sig. Det här är en stor utvidgning av 

det ansvarstagande som man nu tar från föräldrarna. Det är ju inte några ut-

vecklingsstörda barn på något sätt i välden, utan det är ungdomar som har 

sökt en anpassad lärokurs. Det kan t.o.m. vara ungdomar som inte har 

svenska som sitt modersmål och av den orsaken söker enligt prövning. Det 

verkar kanske inte riktigt färdigtänkt, åtminstone är det inte tydligt presente-

rat, men blir kanske färdigt så småningom. 

Vi välkomnar att studiemöjligheterna för eleverna breddas och att särskilt 

den yrkesinriktade specialundervisningen utvecklas. Vad som efterfrågas 

borde dock tydliggöras och framförallt tidtabellen och finansieringen klargö-

ras. 

Vi stöder att Ålands gymnasium ges i uppdrag att utvidga den yrkesinrik-

tade specialundervisningen. Idag erbjuder Ålands gymnasium en utbildning 

inom café och storkök och inom fastighetsskötsel. Ministern hoppades nu på 

tips om vilka fyra utbildningslinjer som vi avser, eftersom vi har nämnt fyra i 

vår motion. Vi tycker att vi vill vara lite mer konkreta än vad man är från re-

geringens sida som bara säger ”bredda”. Det kan betyda en till och det kan 

betyda 20 till. Det är väldigt svårt att veta hur man har tänkt. Men det som vi 

har tänkt är att det ska vara inom de områden som man nu bestämmer att 

Ålands gymnasium ska ha som sina ordinarie utbildningsområden. Tanken 

borde vara att dessa ungdomar, som söker enligt prövning, ska kunna utbilda 

sig inom verkstad, inom frisör, inom Ålands gymnasium eller vad det nu 

finns för utbildningslinjer. Det står faktiskt i tilläggsbudgeten, att man parti-

ellt ska delta i den ordinarie undervisningen. Sedan kanske man kan ha sina 

teoretiska bitar separat. Då får man stöd på det sätt som man behöver ifall 

man har en diagnos eller liknande. 

Ett förslag gjordes nästan färdigt i landskapsregeringen - jag tror att det 

var klart veckan innan regeringen slutade - som överlämnades till den rege-

ring som tillträdde senast. Där fanns en tanke på hur man kunde bredda den 

yrkesinriktade specialundervisningen inom ordinarie undervisning. 

Det vi också tycker är litet märkligt - när man bestämmer att den ska vara 

vid Ålands folkhögskola - är att det är fråga om en ganska segregerande in-
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riktning, man bestämmer att en viss typ av ungdomar ska placeras på ett spe-

ciellt ställe.  

Vi bedömer att det ytterligare behövs fyra inriktningar för att det ska fin-

nas en rimlig bredd och valfrihet för ungdomarna. Alla kan inte vara intresse-

rade av café och fastighetsskötsel. Vi anser att verksamheten i möjligaste mån 

bör integreras delvis i nuvarande verksamheter. Om det krävs utrymmen ut-

över Ålands gymnasiums befintliga, kan samarbete sökas med andra utövare i 

landskapets verksamhetslokaler. Vi föreslår att verksamheten ska vara i bruk 

läsåret 2017-2018 och för att det ska kunna genomföras så anslås medel i 

2017 års budget. 

Sedan ytterligare en motion inom utbildningspolitiken. Landskapsrege-

ringen avser att utreda konsekvenserna av att upphöra med att subventionera 

lunchförmån för högskolestuderande. För detta ska en utredning tillsättas 

som ska vara klar före sommaren 2017. 

 Det är oklart varför man behöver göra en utredning. Tar man bort en för-

mån från någon så tror jag att vi alla vet att man då får mindre pengar.  

Idag får varje studerande vid högskolan en subventionering för att inta 

lunch på privata restauranger och det är alltså den som regeringen vill ta 

bort. 

Det är i linje med hur det är i Sverige. I Sverige subventioneras inga hög-

skolestuderandes luncher utan de studerande äter billigare tack vare att re-

staurangerna lockar studenterna till sig genom att erbjuda studentrabatt. På 

Åland beslöts ursprungligen att lunchförmåner inte skulle ges utan att man 

istället skulle erbjuda lite högre studiesociala förmåner än man gjorde i Fin-

land. 

I Finland finns ett subventioneringssystem inom FPA. Uppdraget att ser-

vera lunch till ett fastslaget pris bjuds ut på fria marknaden, med ett erbju-

dande om subvention per portion och till ett fast pris för de studerande. Den 

restaurang som vinner upphandlingen sköter sedan serveringen av förmån-

liga luncher till högskolestuderanden. 

Både i Finland och i Sverige sköts högskoleluncherna alltså av privata ak-

törer. Det är oklart vad den här utredningen av slopande av subventionering 

ska handla om. Vi får fortsätta att gissa.  

När jag var utbildningsminister fanns ett önskemål från studeranderådet 

att de studerande skulle få äta på gymnasiet till ett lågt pris. Det utreddes, 

men det visade sig att det krävde en ombyggnad av köket och matsalen, en 

personal till och mera utrustning i köket. Så självkostnadspriset för maten 

blev för hög för att det skulle vara acceptabelt. Dessutom tyckte vi i dåva-

rande regering att det definitivt inte är regeringens uppgift att bedriva restau-

rangverksamhet och att konkurrera med dem som kämpar i näringslivet med 

att servera mat året runt på Åland.  

Ifall regeringen har för avsikt att sköta lunchserveringen i offentlig regi vill 

vi genom denna motion försäkra oss om att så inte ska ske. Det offentliga 

Åland ska inte konkurrera med näringslivet. Under inga omständigheter ska 

landskapsregeringen sköta mathållning och bedriva restaurangverksamhet. 

Herr talman! Vi hoppas att kulturpolitiken också snart ska vakna till liv. 

Det finns en musikindustri runtomkring oss som har innovationer och som 

verkligen börjar få fantastiska exportsiffror och jag hoppas verkligen att 

Åland tar sig med på det här tåget.  
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Det behövs fokus på grundskolan. Det borde vara regeringens absolut vik-

tigaste uppgift, den borde man ägna sig åt varje dag! 

Det gavs heller inga svar på vad minister Tony Asumaa gör av de uppdrag 

som han fick via ltl Gun-Mari Lindholm och mig för drygt två månader sedan. 

Uppdraget gick ut på att försäkra att det finns praktikplatser för ungdomar 

som studerar inom olika områden i Sverige. Som finländsk medborgare är 

man utesluten att ha praktikplats t.ex. inom UD. Behörighetskrav på offent-

liga tjänster bör bli samma som i Sverige, så att man, efter att ha studerat i 

Sverige också kan komma hem och också få jobb här. Vi har ett stort projekt 

som heter ”Kom hem”! Som det är idag är det många som måste komplettera 

sina studier. Vi har t.o.m. personal inom ÅHS som är avstängd för att man 

inte har behörighet efter att man har studerat i Sverige, men man har ändå 

fått jobb. Det här är frågor som måste lösas och det är väldigt brådskande! 

Jag har inte hittat något beslut på någon föredragning ännu, men jag hoppas 

att jag får se det, gärna nästa vecka! 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, herr talman! Tack ltl Lundberg. Vi måste komma ihåg att det 

ingenting är bestämt om Ålands folkhögskola och den specialinriktade 

undervisningen. Det ska undersökas och man tittar på olika möjligheter. 

Alla som känner till den här verksamheten ser ju fördelarna som skulle 

finnas för alla om man lyckades få ihop det här. Både för Ålands folk-

högskola och för de elever som är där idag på den nya linjen. På det här 

sättet kunde de få stöd med både kurator och med specialundervisning i 

kärnämnen. Idag är den ganska begränsad. Jag tycker att utbildnings-

trappan, som utbildningsminister Asumaa och jag själv fick uppleva då 

vi var på studiebesök, är något som verkligen känns kittlande. Jag hop-

pas att det här blir av. Det skulle vara bra för samtliga, både för sam-

hället och för de studerande själva. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Tack, herr talman! Jag såg att ministern har varit på studiebesök. Inom 

OPTIMA är det här en integrerad del av yrkesutbildningen men det gör 

man inte om man placerar den i folkhögskolan utan då blir det något te-

oretiskt som man i stället går in för. Om man vill att det ska var en spe-

cialinriktad yrkesutbildning så borde den också ha en praktisk grund. 

Då kan man gå vidare till en gymnasieutbildning, om man så önskar, el-

ler få enklare uppgifter inom de yrkesområden som Ålands gymnasium 

utbildar för. Annars finns det inte någon möjlighet för vidare studier för 

dessa ungdomar. Det är orättvist och kan bli känsligt i så fall, med spe-

cialanpassad undervisning i grundskolan, om det blir fråga om sådana 

konsekvenser. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, herr talman! Med all respekt, ledamot Lundberg, men jag tror att 

du har missförstått OPTIMA-upplägget. Det som utbildningsminister 

Asumaa är ute efter är den specialundervisning som är på en helt skild 

ort, den är inte i Jakobstad. Det här bygger på en helt skild skoldel, där 

man har boende på olika nivåer och där man samarbetar med näringsli-

vet. Man har t.o.m. en sex månaders jobbgaranti efter att man gått hela 
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utbildningstrappan. Det här är något som jag tror att du har missför-

stått, ledamot Lundberg. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Jag har absolut inte missförstått. Däremot har jag för mig 

att vi har diskuterat det här på Åland, både inom näringslivskretsar men 

också inom utbildningen. När det gäller utbildning där man delvis är ute 

på arbetsplatser och delvis har en teoretisk utbildning inom gymnasiet – 

jag hittar inte ordet nu – redan där har vi väldigt svårt, inom alla yrkes-

områden, att få tag på arbetsplatser som är beredda att ta emot eleverna 

och som också är beredda att ha handledare. Man bedömde att det 

kommer att bli väldigt svårt på Åland att - förutom alla dessa lärlings-

platser som borde utvidgas - hitta platser inom olika yrkesområden för 

dessa ungdomar. Men har ni det klart och har ni näringslivet med på 

det, så är det bara att gratulera! 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Tony Asumaa, replik 

Tack, herr talman! Vad gäller subventionerad lunch så uppgår den idag 

till 3,50 per elev på högskolan. Det har landskapet subventionerat så att 

de studerande ska kunna äta på stan.  

Vad gäller motionen så blir det lite diffust. Menar ledamot Lundberg 

att vi kan ta bort subventioneringen helt? Vad gäller utredningen så re-

noveras köken i yrkesgymnasiet nu. Det är utrett att det berör ungefär 

100 personer om dagen som ryms i befintliga lokaler. Nu behöver vi ut-

reda hur mycket personella resurser som behövs för att kunna se effek-

terna rent ekonomiskt. Totalt handlar det om 60 000 euro i året. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Det var lika illa som jag trodde. Man tänker alltså nu inom 

regeringen börja bedriva restaurangverksamhet och konkurrera med nä-

ringslivets restauranger. De har det jättekämpigt i dag att ge åretrunt-

mat till alla våra ungdomar.  

Ursprungligen när studiestödsystemet lades bestämde man hör på 

Åland - vilket jag är säker att minister Asumaa vet - att ge en högre stu-

diesocial förmån, och göra som i Sverige, att inte ge några lunchför-

måner till ungdomarna. Jag uppfattade att det var regeringens förslag 

och är därför förvånad varför man då ska utreda det till 2017. Det viktiga 

är nu att man inte går in för att vi ska betala 60 000 i subvention, som 

också är en jättesiffra, genom att bedriva restaurangverksamhet i stället 

för våra restauranger. Absolut inte! Nu får det vara nog med sociali-

seringen, minister Asumaa! 

Minister Tony Asumaa, replik 

Litet saklighet kanske i debatten! Tycker ledamot Lundberg att vi ska ta 

bort matserveringen från gymnasialstadiet också? Där erbjuder också 

offentliga sektorn mat. Vad gäller subventioneringen så har den gjorts 

för att man inte kunnat ha andra alternativ för de studerande på högsko-

lan och som man har på fastlandet, där FPA subventionerar. Det kostar 

4,60 vid Åbo Akademi att äta för högskolestuderande. Ledamot Lund-
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berg säger att allt det här sköts av de privata. Åbo Akademis lunch sköts 

av studentkåren vid Åbo Akademi. Det är inte något privat. Jag förstår 

det inte. Ska vi sätta våra studerande i en ännu värre sits och inte alls 

erbjuda dem något alternativ om vi inte har råd att subventionera? 

Kanske vi hellre sätter 60 000 på en lärartjänst eller är det bättre att 

sätta det på mat?  

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Tanken med studeranderådets förslag - att man skulle få 

äta på Ålands gymnasium - var att man får komma och äta när man vill. 

Det betyder att det blir ett enormt matsvinn. Det är omöjligt att veta om 

det kommer 100 eller om det kommer tio. Då fanns det också ett mot-

krav. I så fall skulle alla betala varje dag, vilket förstås inte var möjligt. 

Vill man ha en hållbar utveckling och tänker på matsvinnet är det inte 

rimligt. Men det är klart att det är fullständigt orimligt om det offentliga 

ska börja gå in - så långt ifrån sina kärnuppgifter - och börja överta upp-

gifter ifrån restaurangbranschen. Det faller på sin egen orimlighet. Hög-

skolestuderandena är vuxna människor. Bedömningen är hur finanse-

ringen ska göras. Nu är det regeringens sak att det inte ska subvention-

eras, vilket inte är sant, för lägger man in 60 000 så subventionerar 

man. Det skulle behöva klargöras här vad regeringen egentligen menar. 

Men det vi vill försäkra oss om är att det inte är restaurangbranschen 

man ska konkurrera med. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Stephan Toivonen 

Tack, herr talman! Fru vicelantrådet, inte närvarande men kanske via webben 

så småningom. Ärade ledamöter av Ålands lagting! Jag hade tänkt i detta an-

förande enbart debattera vindkraftsstödet. Mina budgetmotioner kommer jag 

till lite senare. 

I det första anförandet så svarade fru vicelantrådet att jag var parlamenta-

riskt oerfaren och det har hon fullständigt rätt i. Men jag försöker lära mig för 

varje dag. 

Nu har jag lärt mig, att om man lägger fram ett lagförslag som kommer att 

kosta 2,7 miljoner för skattebetalarna så i första framställningen är man inte 

närvarande utan då kommer en kollega och beklagar sig att han inte är förbe-

redd. I den andra framställningen så är man i Helsingfors så att man säkert 

inte kan svara på en enda fråga. Det är så man gör när man är erfaren! 

Jag ställde en fråga, eftersom man i den här lagen vill säkerställa att 20 

procent av elen ska vara förnyelsebar. Då ställde jag tidigare en fråga till vice-

lantrådet hur stor andel som var förnyelsebar och det kunde hon inte svara 

på. Jag frågade senare ställföreträdaren som inte heller kunde svara på det. 

Det är också en grund, att har man ett syfte med en lag så ska man ju inte 

veta hur läget är nu, det är så man gör om man är erfaren! 

Är man oerfaren som jag så har man två förberedda anföranden men man 

har ingen att debattera mot.  

Som sagt var. Målsättningen var att man skulle få upp den förnyelsebara 

andelen el till 20 procent och nu var man alltså på 47 procent. Då undrar jag, 

en oerfaren, varför man ska satsa 2,7 miljoner på vindelen när man skär 2 
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miljoner och 700 000 i stöd till invånarna? Det får man så småningom reda 

på!  

Jag beskylldes för att vara motståndare till vindkraftverk. Genom att vara 

borta från debatten så är man väl verkligen en förespråkare för vindkraftverk, 

kom jag att tänka på. 

Det fanns också den målsättningen att man skulle ha mindre koldioxidpå-

verkande el. Det var visst 20 procent som skulle vara koldioxidfritt. Jag tit-

tade på skoj på det också och då visade det sig att Mariehamns el säljer enbart 

koldioxidfri el, Ålands elandelslag säljer ungefär 58 procent, så det är ungefär 

69-70 procent av den el som konsumeras på Åland som faktiskt är koldioxid-

fri. Så att då satsa 2,7 miljoner för att komma upp till 20 procent känns fort-

farande mycket märkligt. Det står faktiskt ingenstans i EU:s målsättningar el-

ler i landskapsregeringens målsättningar att elen ska vara lokalt producerad 

utan det heter faktiskt konsumtion. Det här är siffror som vi tagit fram 

ganska enkelt men eftersom det inte finns så många som säljer är det nu inte 

så svårt heller. Jag hoppas att vicelantrådet, nästa gång vi diskuterar detta i 

plenum, har lite bättre uppgifter.  

Herr talman! Vi kan också svänga på de här siffrorna och säga att det här 

stödet som vi har betalat till vindelen nu har lett till att vi har ungefär 22 pro-

cent koldioxidfri el, men vi har faktiskt 66 procent totalt. Så att två tredjede-

lar har faktiskt kommit utan de här stöden överhuvudtaget. Alltså största de-

len av den koldioxidfria el som säljs så har vi inte betalat något stöd till. Då är 

frågan - finns det andra alternativ?  

Kanske man kunde ha en förordning som säger att man måste sälja minst 

så och så mycket och öka det med ett visst procentantal. Det kommer vi att 

klara direkt och i så fall så kostar det ingenting. Möjligtvis måste man betala 

lite för den koldioxidfria elen men stödet kostar också. 

Sedan hade vi en frågeställning om det här är förenligt med EU-reglerna. 

Vi fick ju en hänvisning till ett undantag – det var på 70 sidor – och jag var 

kanske inte helt nöjd med det. För tillfället finns det väl ett par stycken icke-

notifierade understöd som inte har godkänts ännu. Man skyller bara på att de 

är långsamma i Bryssel. Kan det vara så att de kanske inte är precis innanför 

gränsen, kanske de är på gränsen att vara tillåtna. Är det därför som de ligger 

och väntar år efter år? Vi vet inte hur det är, helt enkelt. Så länge vi inte vet 

exakt vilken paragraf eller vilken artikel som man nu hänvisar till så har vi 

svårt att säga hur det är med stödet, är det garanterat säkert?  

Jag ser att vi har flera problemområden så här långt. För det första så har 

vi en stor produktion redan av förnyelsebar el och frågan är om man då ska 

satsa på det. Det andra är om det här faktiskt är förenligt med EU-reglerna. 

Men det tredje är att även om det skulle vara förenligt med EU-reglerna, var-

för ska vi satsa bara på en enda form av förnyelsebar el? Det finns många 

andra också! Och som jag tidigare sade, varför ska man först satsa på vind-

kraftelen och sedan i mars 2017 komma med den långa energiplanen? Man 

borde börja med en energiplan och sedan fundera, att okej, hur stor del ska 

vara vindkraftel och hur stor del ska vara av de andra? Vad får vi för pengar-

na?  

Herr talman! Jag har ett anförande till, men eftersom här inte finns någon 

ansvarig minister och lantrådet borde vara den som är högst ansvarig men jag 

kan inte se någon på den platsen heller, så vill jag helt enkelt föreslå bord-
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läggning till nästföljande plenum så att vicelantrådet har möjlighet att kom-

plettera den här lagframställningen. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Ledamot Toivonens motvilja mot vindkraften börjar bli 

allmänt känd här numera, även om ledamoten själv säger att det inte är 

det han är utan att han allmänt vill få reda på orsaken till varför vi har så 

hög andel av förnyelsebar energiproduktion här på Åland. Till den delen 

har jag svårt att förstå varför det skulle vara ett problem att vi har en 

hög andel. Varför är det ett problem att vi har en hög andel av förnyelse-

bar energiproduktion här på Åland? Det är något vi i så fall borde vara 

stolta över och ändå satsa på att utveckla. Vi har hållbarhetsmål och vi 

har en klimatutveckling globalt som inte är positiv på något sätt. Så jag 

har svårt att förstå den här motviljan. Sedan väger man det mot sjuk-

vård, det gör man så gärna, det blir enkelt ur oppositionens synvinkel att 

väga bara en sak i en hjärtefråga mot något annat. Motviljan är väldigt 

tydlig för mig i varje fall. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack herr talman! Då får jag för tredje gången från den här talarstolen 

säga att jag inte har någonting emot vindkraftel. Det som det är fråga 

om är att det kostar 2,7 miljoner. Får man något annat för det? Som jag 

sade. Två tredjedelar av den förnyelsebara energin som vi konsumerar 

så stöder vi inte alls, vi har fått den ändå. Vi stöder en tredjedel med 2,7 

miljoner. Är det vettigt? Det är de som är min fråga! 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Om vi inte skulle ha gått in för stöden nu så skulle vi ha 

tappat en väsentlig del av vindkraftsproduktionen. Nu blir det beslut, 

förmodligen inom några veckor bara. Därför fanns det ingen möjlighet 

för oss att vänta på den energistrategi som vi ska ta fram under ledning 

av miljöministern, vicelantrådet Gunell. Där ska det anges vilka andra 

energiformer som möjligen sedan kan få stöd. 

Sedan till anklagelsen och diskussionen om varför vicelantrådet är 

borta idag. Det blev ett missförstånd här senast. Jag presenterade lag-

framställningen. Det visste inte vicelantrådet om, i vilken ordningsföljd 

de skulle presenteras. Idag träffar hon Nordiska miljöministrar i 

Helsingfors, torde det vara, synnerligen angeläget och jag tycker att hon 

gör en väldigt bra prioritetering. Det arbetet prioriterar vi här på Åland 

högt. Att man samarbetar på nordisk nivå. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! Ledamot Toivonen lyfter återigen upp frågan varför 

man stöder den lokala vindproduktionen av el. Det är ett val som ålän-

ningarna har gjort. Man vill visa att man stöder en energiform som inte 

är koldioxidpåverkande och då har man i det här fallet valt vindkraften 

som en del. Det finns säkert andra alternativ i framtiden som man också 

kan fundera på. Men till dags dato har det inte varit det. Nu gäller det att 

hålla den här produktionen kvar innan den förfaller. De här två tredje-
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delar som kommer utifrån, de kan ju försvinna i morgondag, om det är 

så att de som köper in elen bestämmer att vi inte köper från vindkraft-

verk längre, den är för dyr! Då är den borta och då har inte Åland någon-

ting att visa upp och vi uppfyller inte hållbarhetsmålen gentemot EU.  

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, herr talman! Det är ju rätt, det ligger i gamla beslut bakom, men vi 

ska titta framåt. Vad jag förstår så har situationen ändrats väldigt myck-

et. Besluten togs när man trodde att vi skulle få 60 miljoner euro från 

Finland, vilket vi nu inte får.  

Jag skrev också en motion om att vi skulle halvera stödet för det här 

året och sedan ännu mindre efter det, men bara för att ha en övergång. 

Så det är inte ner till noll. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Jag tycker landskapsregeringen gjorde ett ypperligt arbete när man har 

kommit med gruppstöd som man kan stöda lokalt. Hoppeligen blir det 

en övergångstid tills det blir sådana priser på elmarknaden igen att de 

fungerar själv. Att man får så mycket betalt för energin som de produce-

rar och får ett bra resultat på sluträkningen. Händer det ingenting så 

läggs de ner och då står Åland helt plötsligt utan lokalproducerad miljö-

vänlig energi. Försvinner inköpen utifrån från vindkraftverk så har vi 

ingenting alls att visa upp. Då stöder vi kolkraft och kärnkraft. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack herr talman! Det finns ett problem till, eftersom det är meningen 

att det ska behandlas som en budgetmotion, dvs. att den inte ska grans-

kas på förhand. Först efteråt kommer granskningen i HD och ÅD ”origi-

nal”, som jag säger, och så småningom i kommissionen. Vad händer se-

dan, om det fallerar någonstans här. Hur ska vi få tillbaka de pengarna? 

Det finns många olika risker här. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Minister Nina Fellman 

Talman! Bästa kolleger! Efter att ha avlyssnat den här debatten kring till-

läggsbudgeten slår det mig hur mycket samtliga partier verkar förlita sig på 

att just socialdemokraterna ska stå för etiken i landskapet. Som om alla bor-

gerliga partier både i landskapsregering och opposition bara står redo att 

sätta stora slaktarkniven i välfärden, och det är sossarna som inte får svika, 

för då går det på tok. Så illa vet jag att det inte är med de andra partierna. Jag 

är övertygad om att högern har ett hjärta och att vänstern har en hjärna. 

Dessutom tycker jag inte att det är någon fara alls om man är oense om saker, 

om man t.o.m. har hårda diskussioner inom en regering eller utanför den, 

bara man sedan har modet att komma överens och gå vidare. 

Nå, sviker gör förstås inte Ålands socialdemokrater, för vi sitter i regering-

en av två orsaker, dels för att värna och trygga de värden och verksamheter 

som vi sätter högst och för att genomdriva förändringar som vi tror är nöd-

vändiga på lång sikt för att trygga den åländska välfärden. Och det, mina 

bästa kolleger, det är en annan sak än att sitta och vakta på gamla revir eller 

säga nej till alla förslag där en eller annan intressegrupp ska bevakas.  
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Det är också något annat än att syssla med någon sorts kappvändarpolitik 

där man i lagom tid inför nästa val stoppar reformer som man vet är nödvän-

diga, för att det kanske kan tänkas kosta några röster. Se bara på det senaste 

exemplet med KST, där centern drev på tills man var nästan i mål, sen vände 

man på en ”fem centare” strax före valet, och nu avkräver man regeringen på 

svar om på problem som man själv var med och skapade. 

Resten av mitt anförande ska jag ägna åt tre förändringsprocesser och or-

sakerna till dem. 

Den första är den aviserade omprioriteringen av verksamheten vid Ålands-

kontoren i Helsingfors och Stockholm. Enligt en samlad opposition har jag 

förstått att det är två helgedomar som ska rivas, och inget gott kan komma av 

det. I dag har Åland en person på deltid i Stockholm, ett kontor på Drottning-

gatan som är bemannat under några få dagar i veckan. Där görs ett bra ar-

bete, utrymmet är fint och funktionellt, men det används på tok för litet för 

att motsvara kostnaden. 

I Helsingfors har Åland ett paradläge sedan gammalt. Kontoret har be-

mannats väl av en riktig trotjänare som nu har gått i pension, och en assistent 

på deltid. I den pågående nyrekryteringen av en chef till Ålandskontoret är 

landskapsregeringens analys att det vi behöver där, idag, är en människa som 

ska hjälpa de åländska partierna att bygga upp nätverk och kontakter som 

man uppenbart i dag inte har. Vi ska identifiera och bygga upp de kontakter-

na inom alla nivåer inom det politiska livet. Vissa saker som tidigare har 

gjorts hitintills är inte längre nödvändiga eller ändamålsenliga. Vi behöver 

inte klippa ur tidningar till exempel, och information om det som folk vill 

veta, även de som sitter i riksdagen, söker man ofta på nätet, det är inte fy-

siska broschyrer man behöver dela ut. 

Vi ska alltså förändra, förnya och analysera behoven, och sen göra ett ännu 

bättre jobb med att få det åländska hemmalaget i regeringen och i lagtinget 

att också lära sig att spela på bortaplan. Det är de kontakterna från parti till 

parti i Finlands riksdag, som vi behöver bli bättre på, allihop!  

I Stockholm är vår utgångspunkt att de viktigaste kontakterna är mot det 

svenska näringslivet och mot den stora marknad som är precis granngårds. 

Därför har vi har redan varit i kontakt med åländska aktörer som jobbar mot 

Sverige i näringslivet och inom turismen, och avser att svänga skutan i tydlig 

riktning mot nätverkande, mot näringsliv och efter förfrågan mot Stockholm 

som en avstamp mot Norden, mot Oslo och Köpenhamn. Också där bedömer 

vi att behoven inte är som de alltid har varit, utan helt nya. Att göra samma 

sak som man gjort förut är inte per definition det bästa när världen runtom-

kring förändras. 

Den andra frågan som jag vill ta upp är Ålands ombudsmannamyndighet 

och datainspektionen. I tilläggsbudgeten aviseras en genomlysning och för-

ändringar, och det ska det bli. Idag ägnar vi en avsevärd summa av skattebe-

talarnas pengar åt en verksamhet som är ganska otydlig, ganska osynlig och 

underutnyttjad för de pengar som vi satsar.  

Redan från början fanns det otydligheter och oklarheter kring behörig-

hetsområdena och som redan nämnts i debatten så omfattas inte alla ålän-

ningar till exempel av diskrimineringsombudsmannens arbete. Ombuds-

mannafunktionerna ska gå att göra bättre, och om det går att åstadkomma 

något som är billigare tillsammans med riksmyndigheterna så tycker inte jag 

att det gör självstyrelsen starkare för att man gör det dyrare. Självstyrelsen 
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ska vi använda och utveckla för att göra saker bättre för ålänningarna, så en-

kelt. 

Slutligen några ord om kommunstrukturutredningen, som redan tagit fart. 

Upphandlingen är gjord med ett gediget underlag som finns att läsa på nätet 

för alla som faktiskt är intresserade av informationen, och inte bara av att 

säga att de inte fått någon. 

PWC Sverige vann upphandlingen i hård konkurrens med andra bra an-

bud. Utredningen är igång enligt tidtabell. En första förfrågan om att delta i 

arbetet har gått till kommunförbundet och till Mariehamns stad, inte någon 

annan stad! På fredag ska det tillsättas en styrgrupp och en politisk referens-

grupp för arbetet. Den viktiga frågan är kanske - varför ska vi jobba med den 

här reformen? Varför ska vi göra en utredning överhuvudtaget? I en av cen-

terns motioner, med Harry Jansson som första undertecknare, hävdas att 

denna fråga ska föreläggas lagtinget som ett meddelande, så att man kan dis-

kutera frågan. 

Äntligen, vill jag säga! Äntligen ska vi prata om saken! Men det är fritt 

fram nu, om så önskas, eller i någon av de kommande många diskussioner 

och Workshops som ska hållas i utredningsarbetet. 

I landskapsregeringens regeringsprogram så gjordes det klart av vi är över-

ens om att driva en reform och att den ska göras så öppet och så effektivt som 

möjligt, och också att det när det finns mera fakta på bordet, när vi har en 

färdig utredning med färdiga resultat så ska vi ha möjligheten att fatta beslut. 

Därav en lagrevision, och det förberedelsearbete för en lagrevision som ska 

göras inom ramen för utredningen. Sedan ska ny lagstiftning till lagtinget och 

godkännas precis i den ordning som det bör göras. 

Hoppfullt och högst glädjande är det att konstatera att verkligheten ute i 

kommunerna inte står stilla. Finström och Sund är på väg att ta nästa steg för 

att förverkliga ett samgående. Frågan diskuteras i flera kommuner än så, 

KST-processen på norra Åland går framåt. Det händer saker som inte har 

hänt på väldigt, väldigt länge. När den här frågan nu diskuteras i så många 

kommuner förefaller det mer och mer irrelevant att diskutera serviceprodukt-

ion och utveckling utgående från gränserna för gamla kyrksocknar, när det 

finns så mycket att förbättra. 

Mitt tips till de kommuner och kommunpolitiker som vill möta framtiden 

är att skynda på med sammanslagningar medan villkoren för det är så goda 

som de är nu, för det kan bli förändringar och då hjälper det inte att centern 

slår klackarna i backen. 

Man ska inte förändra bara för sakens skull. Självklart inte. Men inte heller 

tycker jag att man ska säga nej av princip. Om någon tycker att marken ska-

kar under fötterna. Då tycker jag att det är bra. Lite osäkerhet kan frigöra oa-

nade kreativa krafter och jag ser personligen mycket fram emot resultatet av 

utredningen, och alla de nya tankar och idéer som vi kan få, även om ledamo-

ten Winé redan gett några spoilers om hur resultatet ska bli. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack herr talman! Tack ministern för era synpunkter. Det var många 

klargörande saker som kom fram. Bl.a. ministerns syn igen på kommu-

nerna och hur otroligt dåligt Åland nu är organiserat, om man ska tolka 

ministern rätt. Det är ju ett Guds under nästan att vi har överlevt så här 

länge. Vi får väl vara tacksamma för det! 
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Det jag egentligen ville kommentera är Ålandskontoren i Helsingsfors 

och Stockholm, som vi från centerns sida tycker att är oerhört viktiga. 

Med tanke på hur pass dåliga relationerna är mellan Helsingfors och 

Mariehamn, så vore det nog i stället skäl att ytterligare stärka de funkt-

ioner som finns där. Det är också svårt att satsa att driva parti-till-parti 

politik. Vilket parti här är det som ska möta Sannfinländarna, till exem-

pel?  

Minister Nina Fellman, replik 

Talman! Jag har inte med ett ord antytt, sagt eller någonsin tyckt att de 

åländska kommunerna är dåligt skötta eller att de har varit det. Däremot 

är jag övertygad om att det krävs förändringar för att möta framtiden. 

Den ser annorlunda ut än vad livet har varit. 

När det gäller Ålandskontoren – absolut! De är jätteviktiga! Det är 

viktigt att vi jobbar både mot Sverige och mot Finland. Men om man 

dömer av resultatet av de kontakter som finns idag med kontoren, så 

som de ser ut, så kan man inte hävda att man till alla delar har lyckats 

med att skapa de nätverk som Åland så otroligt väl behöver, framförallt i 

Helsingfors. Där sitter den politiska makten som styr stora delar av 

Åland. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack! För att lyckas med att vidareutveckla kontaktnätet i Helsingfors så 

tror jag dels att vi behöver ett ökat informationsflöde och ett kontakt-

skapande med parti-till-parti politik, i den utsträckning det finns ett 

parti att möta. Men jag tror också att det är minst lika viktigt att det 

finns ett formaliserat informationsverk, från Ålandskontorets sida, där 

man kontinuerligt arbetar med att informera om Åland och också vara 

kontaktlänken till Finlands riksdag. Vi kan inte förvänta oss att en riks-

dagsledamot, som vi har, ska kunna bevaka allting precis hela tiden. Det 

behöver finnas flera där, också i det här fallet, med direktkontakter till 

tjänstemannakåren i riksdagen. Det arbetet som har bedrivits där är vik-

tigt, men det kommer att bli ännu viktigare i framtiden. Det är den be-

dömning som jag gör. 

Minister Nina Fellman, replik 

Talman! Jag är helt överens med ledamot Thörnroos! Det är jätteviktigt 

att vi finns i Helsingfors och att informationsverksamheten riktas mot 

både tjänstemän, politiker och riksdag. Det finns inga argument mot 

det. Vad jag säger är att vi måste utveckla och förbättra verksamheten. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Lars Häggblom, replik 

Tack herr talman! Först stiftar man en massa lagar och pålagor som dri-

ver upp kostnaderna i kommunerna, sedan ska kommunerna bort för att 

de är för dyra att driva. Är inte det en märklig politik, minister Fellman? 

Minister Nina Fellman, replik 

Kommunerna är inte dyra att driva bara för att lagstiftningen är på ett 

visst sätt utan för att de många, små kommunerna skapar gränser mel-
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lan beslutsfattare och mellan delar av Åland som idag är irrelevanta. När 

de åländska kommunerna ska förhålla sig till andra storheter på Åland 

och i världen så är man för klena och för små. Det finns saker som man 

kan specialisera sig på och som man kan göra bättre om man jobbar till-

sammans. 

Ltl Lars Häggblom, replik 

Om man har samma lagar som nu och samma service, på vilket sätt 

skulle man då minska kostnaderna med större kommuner? 

Minister Nina Fellman, replik 

Genom att samarbeta och specialisera sig på att bli bättre genom att ha 

en effektivare gemensam administration och genom att skaffa sig star-

kare muskler i förhållande till andra aktörer. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack fru talman! Jag vill ta upp frågan, som minister Fellman lyfter upp, 

om Ålandskontoren i Helsingfors och Stockholm. Minister Fellman sä-

ger att man ska förändra, förnya och sedan analysera. Jag förstår mig 

inte på det här tillvägagångssättet. Man analyserar inte vad man vinner 

på, genom att förändra före man gör förändringarna. Man förändrar 

först och sedan börjar man analysera om det var lyckat. Det är tvärtemot 

vad jag skulle göra.  

Vi har många gånger fått höra att personkontakterna är de viktigaste 

kontakter som man kan ha när det gäller de politiska kontakterna till 

Helsingfors, men även till Stockholm. Jag tycker att ministern uttrycker 

sig på ett sådant sätt, att hon nedvärderar det tidigare arbete som man 

har gjort vid Helsingforskontoret och inte uppfyllt de kontaktskapande 

verksamheterna tillräckligt. 

Minister Nina Fellman, replik 

Tack! Det är absolut ett missförstånd! Jag tycker att det har gjorts ett 

mycket bra arbete i Helsingfors och ingen skugga ska falla på den tidi-

gare chefen för Helsingforskontoret. Men, hon har gått i pension. En 

människa och en assistent på deltid räcker inte till för att upprätthålla 

de kontakter som vi behöver ha i Helsingfors. Den analysen har vi gjort, 

vi behöver jobba på ett annat sätt gentemot riksdagen, där framförallt 

lagtinget är mer aktiva och där fokus idag behöver flyttas i den föränd-

rade verklighet vid lever i, där information är lätt tillgå men kontakter är 

svåra att skapa. Den informationschef som sitter i Helsingfors ska vara 

en länk mellan lagting, landskapsregering och riksdagledamöterna. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack fru talman! Ja, alla kontaktskapande möjligheter ska man utnyttja 

maximalt. Självklart! Men när vi ser på det politiska kontaktskapandet 

så ser vi hur det t.ex. gick med stödet till inmatningstarifferna. Hjälpte 

de politiska kontakterna? Vi kan räkna upp flera exempel. Men det 

måste också finnas en information, gentemot riksdagen, från tjänstemän 

som jobbar på Ålandskontoret, att man hela tiden kontaktar nya riks-
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dagsledamöter för att få ut information om hur självstyrelsen och själv-

styrelselagen fungerar. Vi har ju fått reda på att kunskapen är väldigt då-

lig när det gäller nyare riksdagsledamöter. 

Okej! Jag hoppas att regeringen och minister Fellman tar detta i be-

aktande och tänker på just de här frågorna och hur viktigt det är med en 

fungerande verksamhet på Ålandskontoret. 

Minister Nina Fellman, replik 

Avsikten är inte att lägga ner Helsingforskontoret utan att omprioritera 

och effektivera det och gå in i en ny fas. Erfarenheterna av vindkraften 

visar ju att Åland hade för dåliga kontakter mellan politiker och politi-

ker, de som fattade besluten. Vi borde anställa väldigt många människor 

i Helsingfors om tjänstemän ska upprätthålla kontakterna. Den expertis 

som sitter i den här salen behöver lära sig att jobba också på bortaplan 

och att det är det som Helsingforskontoret ska hjälpa till med. Jag ser 

fram emot ledamot Eklunds växande insatser i Helsingfors. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Fru talman! Jag trodde aldrig att jag skulle göra det här, men jag måste 

ge minister Fellman en eloge och högsta betyg för det arbete som hon 

har uträttat hittills när det gäller kommunreformen. Jag tycker att mi-

nistern har varit energisk och effektiv när det gäller de här frågorna och 

jobbat på med det. Fortsätt så!  

Jag tycker att det är bra, beträffande den här utredningen, att man 

har enkommuns alternativet med. Det är ju trots allt det enda alternati-

vet där man inte har kommunala samarbeten och organisationer som yt-

terligare tillför mera byråkrati. I stället för att strida internt på Åland så 

kan man rikta konkurrenskraften mot det som är utanför Åland, att vi 

faktiskt satsar på tillväxt och jobbar med det. Det alternativet ska bli 

mycket spännande att följa men också vad man kommer fram till med 

de andra alternativen. Tack för det, fortsätt så! 

Minister Nina Fellman, replik 

Tack! Kors i taket! Vem skulle ha trott? Det är det som är det fantastiska 

med politiken, att när frågor ändrar och allianser bildas så hittar man 

nya vänner på nya ställen. Jag tycker också att det ska bli intressant att 

följa utredningen och se vad de kommer fram till. Det var intressant att 

utredarna från början sade att ”en kommun måste utredas”. Det kan 

hända att det blir någonting annat och att vägen blir lång och krokig mot 

ett mål, men självklart är det någonting som man måste titta på. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack fru talman! Jag får tacka ministern för ett klargörande inlägg. Men, 

det finns en felande länk. Jag hoppas i och med att jag ställer den frå-

gan, nu för tredje gånger under debatten, att nu få svar. Kommer mi-

nistern att verka för tvingande lagstiftning när det gäller att få ihop 



  

564 

kommunerna? Är det en tvingande lagstiftning det blir fråga om? Var 

finns medlen som nämns i tilläggsbudgeten? 

När det gäller kommunsektorn i stort så tror jag inte att vi behöver 

diskutera mera. Centern tycker att kommunerna står för en viktig del av 

välfärdsproduktionen. Vi ser inte att de inbesparingar som ministern 

förfäktar kommer att uppstå till följd av att det blir mindre antal kom-

muner.  

En sista fråga. Varför finns inte alternativet - ingen kommun överhu-

vudtaget på Åland? Varför finns inte det alternativet med? 

Minister Nina Fellman, replik 

Tack! Jag identifierade två frågor i ltl Harry Janssons inlägg. Tvingande 

lagstiftning? Det beror på. Det är det som utredningen är till för. Att ut-

reda hur man reviderar kommunallagen, så att det blir möjligt att gå vi-

dare med en lagstiftning som är relevant och som gör att man kan fatta 

beslut. Det som ledamoten Jansson pratar om är att man inte kan slå 

samman kommuner om de inte själva tar initiativ till det. Den frågan 

kommer garanterat att komma upp i utredningsarbetet. Men som jag ti-

digare sade, när jag tidigare presenterade frågan, så går vi in i utred-

ningen med öppna ögon. Vi måste se vad den ger. Vad juristerna säger, 

vad de som tittar på pengarna säger och vad andra säger. Sedan får vi se. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack talman! Varför jag ställde frågan är - och som jag påpekade tidigare 

i salen under debatten - att det står uttryckligen att man redan har på-

börjat lagstiftningsarbetet. Det måste ju finnas någon form av underlig-

gande direktiv så att lagberedningen vet vilken väg de ska driva den här 

processen. För det står faktiskt här att det redan har påbörjats! Man får 

den känslan att lagstiftningen ska vara klar när utredningen är klar 

2017. 

Men återigen, ministern! Varför hålla på med kommunala begreppet, 

på morgondagens Åland, om man inte tycker om att den kommunala si-

dan levererar. Varför inte bara skapa ett Åland, ett självstyrt örike, där 

allting styrs av en förvaltningsapparat, en lagstiftande och budgetmakt-

havande instans där man via delegering ser till att den här salen inte be-

höver ägna sig åt kommunalpolitiska frågor? 

Minister Nina Fellman, replik 

Tack talman! Jag tror att ledamot Jansson har missförstått lite. I un-

derlaget till utredningen, men också i senare beslut, så står det att ”ut-

redningen ska resultera i ett lag-PM” som lagberedningen sedan ska ta 

hand om. Den processen är ännu i sin linda och det står nog också så! 

När det gäller ingen-kommun-alternativet, så tycker jag inte att det är 

en bra idé. Jag tycker att kommuner är viktiga. Om resultatet skulle bli 

en kommun på Åland, så är det ännu viktigare att den kommunen är 

väldigt stark, att det är den serviceproducerande enheten och att själv-

styrelsen, lagtinget, är den lagstiftande enheten. Då är det två väldigt 

starka maktbärare på Åland. Det tycker jag skulle vara en ganska renod-

lad och snygg indelning. 
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Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Minister Mats Perämaa 

Fru talman! Först skulle jag vilja be att lagtinget skulle notera denna lilla rät-

telse som jag vill framföra här. I sifferstaten på sid. 17 och på någon sida där-

efter står det, ovanför sifferkolumnerna längst till höger, att det skulle vara 

fråga om anslag och inkomster för tilläggsbudgeten 2015. Det är förstås fråga 

om 2016. Jag ber att detta kunde noteras. 

Vi börjar närma oss debattens kväll. Några anföranden finns kvar. Jag vill 

säga - utöver det jag sade här tidigare då jag presenterade budgetförslaget - 

att även om det finns diskussion om hur man ska uppnå sparmålen, om man 

möjligen kunde prioritera om, så finns det ändå – som jag uppfattar – en 

bred förståelse för de nivåer på inbesparingar och resultatförbättringar som 

landskapsregeringen här för fram. Flera ledamöter, också ur oppositionen, 

har nämnt att det här behöver göras. Det är inte bara en sak som regerings-

partierna ser som nödvändiga utan jag tycker att det finns ett brett stöd. Det 

känns ju förstås väldigt bra. De partier som bildade regering har ända sedan 

någon vecka efter valet, när regeringsbasen var klar, diskuterat att det är 

nödvändigt att vidta åtgärder i de omfattningar som vi nu föreslår i denna 

tilläggsbudget. Det är förstås bra att det ytterligare finns ett bredare stöd ef-

tersom vi behöver nå de här nivåerna.  

Det tar landskapsregeringen med sig när vi nu sätter igång med arbetet att 

ta fram ett budgetförslag för 2017. Där kommer det också säkerligen att fin-

nas lagförslag som kopplar ihop med det som behöver göras i samband med 

det. Det är en styrka för en landskapsregering att känna att det finns ett 

parlamentariskt stöd som t.o.m. sträcker över själva regeringsmakten som 

man har för tillfället. Det är bra! 

Jag vill säga några ord angående framställningen om produktionsstöd för 

vindkraft. Det tycks mig nu klart att åtminstone ledamot Toivonen gör sitt yt-

tersta för att, om inte stoppa vindkraftsstödet så åtminstone förhala det. Han 

har lagt fram ett budgetförslag om att halvera stödet och han har nu senast 

lagt fram ett förslag om att bordlägga frågan om budgetlagen.  

Det vore mig främmande att ha åsikter om lagtinget väljer att möjligen 

bordlägga frågor eller möjligen, t.o.m. i förlängningen, förkasta frågor. Det 

har ju lagtinget sin fulla rätt att göra. Men jag vill bara säga så här om en möj-

lig bordläggning, då uppenbarligen fram till den 23 maj, då lagtinget enligt nu 

liggande plan ska sammanträda nästa gång. Vad kan en bordläggning ha för 

möjliga effekter? Jag säger inte att de behöver ha de effekterna, men möjliga 

effekter.  

Vi har varit väldigt besvikna över att regeringen i Helsingfors inte stod fast 

vid sina löften medan vi har varit väldigt noga, från politiskt håll, att vi här på 

Åland står fast vid de löften som vi har gett, upp till de nivåer som vi ser är 

möjliga. Det har funnits en tydlig ambition om att utveckla vindkraften och vi 

har drivit på den härifrån lagtinget i åratal. Nu, i denna situation har vi funnit 

en lösning för att bibehålla kärnan i vindkraften. Jag säger inte att det är av-

görande, men det är inte betydelselöst, om lagtinget av diverse skäl som har 

förts fram av ledamoten Toivonen, skulle bordlägga frågan i nästan en må-

nad, och lämna producenterna i osäkerhet. Om orsaken till bordläggningen 

skulle vara den att undertecknad gav en så dålig presentation av lagen, som 
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det hävdas, så då är det väl så då. Men vi kan inte skylla på vicelantrådet i 

varje fall. Hon var inte medveten om tidpunkten för presentationen. Det var 

bara så. Därför fick jag träda till med tio sekunders varsel. Jag vill minnas att 

jag t.o.m. fick lite beröm för presentationen av någon. De politiska signalerna 

från oppositionen var, att det är gott att vi har hittat en lösning. 

Lagtinget bordlägger om lagtinget vill! Det har lagtinget sin fulla rätt till. 

Men jag ville bara lyfta fram hur detta kan uppfattas, och det vill vi ha en 

synpunkt på. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack fru talman! Jag vill återigen tacka landskapsregeringen för det 

gruppstöd för vindkraftverken som man har åstadkommit. Jag ser en 

helt annan inriktning på vindkraftens framtid och möjligheter än vad le-

damot Toivonen gör. Från mig ska landskapsregeringen ha ett stort tack 

för det man har ordnat. Jag hoppas att bordläggningen inte vinner un-

derstöd. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Den av finansministern anförda rättelsen antecknas. 

Ltl Roger Eriksson 

Tack fru talman! Det är ganska sent i den här debatten och man ligger lågt 

ner på listan. Inledningsvis vill jag konstatera att alla dessa franska streck, 

som jag har antecknat, redan har debatterats här i salen flera gånger om. Det 

är bara att konstatera att så kan det vara. 

Några korta kommentarer. Vi har nu landskapsregeringens förslag till till-

läggsbudget på vårt bord och budgeten innehåller ramar och riktlinjer. Det är 

så som jag anser att en förnuftig politik ska föras från regeringens sida. Man 

ska ha ramarna och riktlinjerna för kommande verksamheter. Man kan också 

utläsa att landskapsregeringen tar ansvar för den förda politiken med beak-

tande av det ekonomiska läget som vi befinner oss i. När man har lagt ramar-

na till tilläggsbudgeten så ska detaljerna komma fram senare i efterföljande 

lagstiftning och budgetbeslut och övriga åtgärder som landskapsregeringen 

gör för att kunna fullfölja budgeten. I det här arbetet ska förstås olika förvalt-

ningsgrenar hjälpa till och de olika styrelserna som har nyckelpositioner och 

finns inom ÅMHM, ÅHS, gymnasiet etc. De som är nära verkstadsgolvet ska i 

detalj gå in på det som budgetbeslutet leder till. Det är för att använda den 

här sakkunskapen, där den finns, dvs. nära själva verkstadsgolvet, där re-

spektive verksamheten bedrivs. Allt detta ska göras för att man ska undvika 

att ta lån. De förmåner som baseras på skuldsättning är inte för att föra en 

trygg ansvarsfull politik, speciellt när vi vet att framtiden är synnerligen osä-

ker.  

Den här krisen, som inleddes 2008, vet vi inte när och om den tar slut. Det 

finns de som säger att det läge som vi nu har globalt kommer att fortsätta 

länge. Därför är det mycket viktigt att regeringen tar ansvar, med de ekono-

miska ramar vi har nu, och har en beredskap att anpassa kostymen efter 

kommande utveckling. 

Jag ska citera en finansminister från Sverige som sade ungefär så här - det 

var för ganska länge sedan men jag anser att det är mycket aktuellt ännu – 

”det som är ekonomiskt nödvändigt är inte politiskt möjligt och när det har 

blivit politiskt möjligt, är det ekonomiskt för sent”. Kjell Olof Feldt var det! 
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Den här regeringen tänker inte hamna i den situationen, utan man reagerar 

redan nu när det finns tid. Det här visar på att det är fråga om ett ansvarsfullt 

arbete som landskapsregeringen gör. 

Sedan några detaljfrågor, de flesta har debatterats. Jag kan t.ex. nämna 

ÅMHM. Landskapsregeringen ska revidera landskapslagen om miljöskydd, 

landskapslagen om miljö- och hälsoskyddsmyndighet och taxeringssystemet. 

Allt detta för att regelverket ska bli enklare för våra företagare och privatper-

soner. Det här är en reform som jag vet att är mycket efterfrågad ute i sam-

hället. Det innebär, enligt skrivningar i tilläggsbudgeten, att det finns spar-

krav på ca 200 000. Här ska, som jag ser det, styrelsen för ÅMHM beakta de 

givna ramarna, dvs. det som jag nämnde inledningsvis. Regeringen sätter 

ramar och direktiv och sedan verkställs det längre ner i hierarkin. Det här 

kommer möjligtvis att göra att ÅMHM behöver minska på personalkostna-

derna, det är mycket möjligt att det går så.  

Här visar landskapsregeringen på sin goda politik. Man har beredskap att 

komma emot med lagstiftningsåtgärder som förändringsarbetet kräver. Man 

möter behoven med beaktande av den ekonomiska situationen. 

Fru talman! Kort några ord om utbildningen. Man har nämnt att det finns 

årskurslösa undervisningsgrupper, eventuellt att ha två års utbildning. Jag 

har fått signaler ute i samhället om att det här är en väldigt efterfrågad för-

ändring. Som jag har hört så vill inte alla studerande ha en studieförbere-

dande utbildning. Man vill ha ett färdigt yrke. Det här en liten signal till rege-

ringen. Så här diskuterar man ute i bygderna och jag tror att det är en bra 

sak.  

Tidigare har det nämnts att regeringen ska utreda möjligheterna att an-

vända utrymmen i vår folkhögskola – mellan folkhögskolan och yrkesgymna-

siet. Det kan vara ett bra sätt. Hur det i praktiken ska bli får vi se sen, men det 

är bra politik att man nyttjar de befintliga resurser som man har för att på ett 

ekonomiskt försvarbart sätt kunna uppfylla sina krav. 

Sedan har vi Högskolan på Åland, där landskapsregeringen också visar be-

slutsamhet genom att ta bort det engelska elektronikprogrammet, då det var 

brist på sökande. Radikala beslut, men det visar att det är en förnuftig priori-

tering från landskapsregeringen. Man tar ansvar och vågar fatta beslut där 

det behövs.  

Avslutningsvis, fru talman, så tycker jag tilläggsbudgeten är ett steg i rätt 

riktning. Regeringen vågar ta ansvar och vågar fatta svåra beslut för att trygga 

en fortsatt god samhällsservice, medborgarna till gagn.  

Som det verkar så kommer vårt ekonomiska läge, under relativt överskåd-

lig och lång framtid, vara ganska ansträngd. För att trygga minimikraven för 

våra medborgare bör man ta dessa, i många fall svåra, beslut. Men regeringen 

tar ansvar och har mitt fulla stöd. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack talman! Tack ledamoten för era synpunkter! I den förra regering-

en, under ledning av socialdemokraten Carina Aaltonen, tillsammans 

med näringsministern för Moderat Samling, Fredrik Karlström, så drev 

man ett arbete om en revidering av taxorna inom ÅMHM. Man hade 

också en tjänsteman anställd i sju månader och man presenterade ett 

komplett förslag. Min fråga är nu – Är det så att det är liberalerna som 

inte är nöjda med det arbete som då gjordes och därför kräver att allti-
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hop ska göras om igen? Eller, vad är orsaken till att man inte använder 

det material som redan finns framtaget?  

Ltl Roger Eriksson, replik 

Fru talman! Det här är en fråga som jag inte direkt känner till, måste jag 

säga. Jag har inte varit med i politiken under se senaste fyra åren. Som 

jag ser det här, det är skrivet av landskapsregeringen, att man ämnar se 

över de här taxorna. Möjligtvis kan man använda den tidigare utred-

ningsgruppens beslut, det vet jag faktiskt inte och kan inte uttala mig 

om. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Jag känner till att just ltl Roger Eriksson inte var med de sen-

aste fyra åren. Det oaktat så hoppas jag att regeringspartierna har disku-

terat igenom det här och funderat om det är förnuftigt och klokt att göra 

om samma utredning en gång till. Det är möjligt att man ser så på saken, 

jag är bara lite tveksam. 

Jag funderade vidare över ändringar i lagstiftningen som föränd-

ringsarbetet kan komma att föranleda. Är det inte på det viset, att myck-

et av de regleringar som ÅMHM använder sig av så finns inte reglerade i 

lag utan det är system som man själv har utarbetat. Jag tänker närmast 

på kontrolltätheten vid skolor och dagis t.ex. som är avsevärt mer offen-

sivt kontrollarbete än vad som sker i våra kringregioner. 

Ltl Roger Eriksson, replik 

Tack herr talman! Jag börjar där frågeställningen avslutade, dvs. kon-

trolltätheten. Den uppfattning som jag har fått är att det är just den egna 

verksamheten som man kan reglera. Hur täta kontroller ska man ha? 

Hur ska man lägga upp dem? Kanske det kan räcka med ett anmälnings-

förfarande. Hela det här arbetet tar sikte på att underlätta framförallt för 

företagare men det kan också förstås få återverkningar på ÅMHM. Man 

kan också ta nödvändiga lagstiftningsåtgärder för att underlätta det här 

arbetet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Veronica Thörnroos 

Talman! Det sägs många gånger att regeringspartierna och oppositionen inte 

kan samarbeta och inte förstår varandra. I vår budgetmotion nr 37, som jag 

står som första undertecknare av, och har rubriken ”Samspelet mellan kom-

muner och landskapet” så skulle jag verkligen säga att vi har tagit tillvara de 

synpunkter som liberalerna tidigare har tecknat ner. Jag ska ägna mig nu en 

stund åt recitation.  

Samspelet mellan kommuner och landskapet är komplext och kräver tyd-

liga politiska mål, stabilitet och långsiktighet. Det offentliga Åland, landskap-

et och kommunerna, behöver en förutsägbar, ärlig och öppen kommunikat-

ion. Vi delar liberalernas syn i budgetmotion nr 11/2013-2014 ”landskapsre-

geringen ska vid beredning av budgetförslag ta hänsyn till de kommunala 

finansieringsprinciperna och beakta de kommunalekonomiska effekterna 

då förändringar sker av bl.a. direkta skatter som påverkar kommunala 

skatteunderlaget. Finansieringsprincipen är grundläggande och ömsesidig 
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för de ekonomiska relationerna mellan landskapet och kommunsektorn”. 

Därför föreslår vi i vår kläm, helt i linje med den budgetmotion som libera-

lerna lade, att till den allmänna rubriken, under rubriken - Landskapet och 

kommunerna – på sid. 10, införs ett nytt stycke med följande ordalydelse 

”Landskapsregeringens finanspolitik mot kommunerna kan inte i första 

hand bygga på att balansera den egna ekonomin utan att respektera över-

enskomna avtal som bygger på att trygga kommunernas ekonomi”. Slut på 

citatet och också slut på klämmen! 

Med anledning av detta så skulle jag vilja säga att den bedömning som vi 

gör är att kommunallagen - jag tror att det är 4 § vad gäller samråd med 

kommunerna i ärenden - inte har skett på ett sådant sätt som vore önskvärt. 

Man har, om den informationen stämmer som vi har erfarit, tämligen ensi-

digt beslutat att dra ner på landskapsandelarna till kommunerna. Det är åt-

minstone det förslag som man har lagt fram. Det har varit väldigt knapphän-

dig information och den information som vi har fått. Det tycker jag är tråkigt. 

Det som jag kanske tycker är ännu mera tråkigt, och där jag hoppas på en god 

förklaring, det är hur man från liberalt håll kan vända kursen 180 grader från 

det som man tidigare tyckte. Så revolutionerande illa och dåligt är inte Åland 

att man kan vända kursen så. Men det är inte upp till mig att förklara det. Är 

det så att liberalerna vill ta upp den här diskussionen så lyssnar jag gärna. Jag 

ser att jag inte har några repliker, man kanske avstår det, men jag vill vara 

tydligt med det i alla fall. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Nej, fru talman! Givetvis vill jag diskutera den här frågan. Det är en vär-

defull motion för den går ju ut på en tidigare liberal motion. Då är det i 

grunden goda saker som är formulerade i den, givetvis. Det är jag den 

första att stryka under. 

Skämt åsido! Samarbete med kommunerna är för landskapsregering-

en och, om jag säger någonting om mitt parti, en viktig fråga. Vi – hela 

landskapsregeringen - vill respektera det samarbetsavtal som finns med 

kommunerna. Det har i och för sig inte varit ett formellt samråd i fråga 

om den här ambitionen, om vi kallar det så. Vi säger att vi avser att 

minska landskapsandelarna med 1,5 miljoner från och med 2017. For-

mellt samråd har det inte varit men nog informationstillfällen. Jag kan 

väl glädja vtm Veronica Thörnroos med att det goda samarbetet som 

landskapsregeringen har med kommunerna redan har lett till att vi um-

gås och träffas, både Mariehamns samrådsdelegation och kommunför-

bundets motsvarande. Så vi har lyckats ena tre parter. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack talman och tack för den informationen. Den var värdefull. Men jag 

skulle gärna se att finansministern ytterligare kompletterar synen från 

liberalernas håll. Om man tänker på klämmen där man skriver att 

”landskapsregeringens finanspolitik mot kommunerna kan inte i första 

hand bygga på att balansera den egna ekonomin utan att respektera 

överenskomna avtal som bygger på att trygga kommunernas eko-

nomi”. Det är exakt det här som man nu har gjort i tilläggsbudgeten, 
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dvs. man går tvärtemot med 180 grader från den åsikt man hade ett litet 

tag tidigare. Det tycker jag är lite skrämmande, att man från opposit-

ionsparti till regeringsparti vänder 180 grader i en sådan här centralt 

viktig fråga. Man kan ju fråga sig hur det då ska gå i mindre frågeställ-

ningar? Det finns en svängning från det att man suttit i opposition och 

går till regeringsställning, det kan jag förstå. Men i så här vitala och cen-

trala frågor tycker jag att linjen borde hålla, oberoende vilken sida man 

sitter på. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Tack fru talman! Här talar jag i första hand om landskapsregeringens 

politik och inte om liberalernas. Till den delen stämmer det. Landskaps-

regeringen har lagt om kursen med 180 grader. Men det är mera på ett 

allmänt plan. Att vi tidigare har haft en underskottspolitik, med ett ske-

nande underskott i fel riktning, så lägger vi en politik som i 180 graders 

kursändring kommer att föra den ekonomiska politiken på rätt. Som en 

liten bas för denna diskussion. 

Vad gäller samrådsförhandlingar med kommunerna och Mariehamns 

stad, så är landskapsregeringens avsikt att det ska föras sådana innan 

budgetlagarna, om att ändra landskapsandelarna, kommer att föreläg-

gas lagtinget. För min del hoppas jag också att de som jobbar i en ar-

betsgrupp med att se över kommunallagstiftning och det som skapar 

kostnader - att de åtgärderna eller åtminstone delar av dem - ska kunna 

införlivas i samma paketdiskussion i samråd med kommunerna. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack talman! Jag noterar att finansministern och liberalen Mats 

Perämaa väljer att inte besvara min fråga. Jag frågar - Varför har man 

gjort en kursändring från den syn man hade på den kommunala ekono-

min och relationen till landskapet på så här kort tid? Varför har man 

från liberalt håll gjort den här kursändringen? Finansministern väljer 

att svara på en hel del andra frågor som jag inte har ställt. Jag respekte-

rar det också. Jag förstår att det är svårt att få fram ett svar, om en av de 

mest fundamentala grundinställningarna i ens politik har valts att kas-

tas överbord för att ta en helt annan inriktning, så förstår jag att det är 

svårt att besvara. Men det är lite sorgligt, tycker jag personligen, att det 

liberala partiet som tidigare har arbetat för hela Åland, numera har tagit 

en annan inriktning. Nu är det ”centralt” som gäller och så verkar det 

också vara ”samma som i Finland”, som är ledorden.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack fru talman! Den här motionen och anförandet gick delvis ut på att 

kritisera landskapsregeringen och att man inte skulle respektera över-

enskomna avtal med kommunerna samt frågan om samråd och om 

landskapsandelarna. Eftersom jag också sitter med i samrådsdelegat-

ionen så har jag inside information på det sättet. För egen del så upple-

ver jag att den här landskapsregeringen kanske är mera lyhörd än vad 

den tidigare landskapsregeringen har varit, när det gäller diskussionen 
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om landskapsandelarna. Nu har man informerat i god tid om vad avsik-

ten är. Man gör ingenting nu 2016 utan avsikten är för 2017. Då har 

kommunerna, däribland Mariehamns stad, fört fram synpunkter att 

man då också kompletterar det med lagstiftning som faktiskt ger kom-

munerna möjlighet att kunna klara av sina inbesparingar. Det skriver 

man också på sidan 9 och 10 i tilläggsbudgeten. Jag upplever nog att 

man hittills har respekterat de här överenskomna avtalen och informe-

rat i samråd. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack talman! Jag delar inte den analysen fullt ut. Jag tror inte att det be-

ror på att jag sitter i opposition, utan jag tror helt enkelt att det beror på 

att det från landskapsregeringens sida nu finns en stark gemenskap och 

en stark vilja, åtminstone från två partier, inledningsvis från socialde-

mokraterna och Moderat Samling, om att ena Åland kring en kommun. 

Vi hörde tidigare minister Fellman och vi har också, i samband med 

valet, sett vad man tycker. Nu har man också, av någon för mig okänd 

outgrundlig anledning, fått med liberalerna på det här tåget, åtminstone 

delar av liberalerna, kanske inte hela gruppen ännu. Det är det som gör 

mig beklämd. Den information som jag har är att man inte har följt 

detta till punkt och pricka. Man har ett informationsmöte och man fun-

derar nu inför budgeten inom 2017. Många kommuner har ju redan 

gjort upp linjerna för budgetarbetet 2017, så man är i så fall väldigt sent 

ute.  

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack fru talman! Nu drog vicetalmannen in diskussionen om kommun-

sammanslagning, när det gäller landskapets ekonomi i det här fallet, och 

där vi alla ska vara med i talkoarbetet. Det har också vicetalman Thörn-

roos, via centern, fört fram tidigare. Jag uppfattar att också i de förslag 

som ligger från centern så finns sänkning av landskapsandelarna. Jag 

kopplar det heller inte direkt till antalet kommuner på samma sätt som 

vicetalman Thörnros gör. 

Tillbaka till frågan om samråd. Jag sitter med i samrådsdelegationen 

men det gör inte vicetalman Thörnroos. Jag har den uppfattningen att vi 

har ett gott diskussionsklimat och vi har fått information. Det är klart att 

man inte tycker om att man får mindre pengar till kommunerna, men 

man har insett att alla måste vara med i talkoarbetet. Då måste också 

landskapsregeringen bistå med att kunna visa hur man ska kunna spara 

i kommunerna och då måste man komma emot med lagstiftning. Det är 

det som den här arbetsgruppen arbetar med nu. Vi får hoppas att det re-

sulterar i något bra. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack! Jag vill återknyta till det klämförslag som ligger i den samlade 

budgetmotionen från Åländsk Center där vi skriver att ”överenskomna 

avtal som bygger på att trygga kommunernas ekonomi är det viktiga”. 

Vi säger här, och det är som sagt skrivet av liberalerna tidigare, att man 

inte från landskapsregeringens sida kan peka med hela handen och säga 

att nu ska kommunerna göra så här. Det måste ske i form av en dialog. 

Vad man nu gör från landskapsregeringens sida, det är att man agerar 
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likadant som Helsingfors gör mot lagting och landskapsregering. Man 

har ett avtal, man pekar med hela handen och säger ”nu ska vi göra så 

här!” Det är lite den uppfattningen som vi har. Därför delar jag inte den 

analys som ltl Petri Carlsson har gjort i just det här ärendet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé 

Tack fru talman! Jag vill prata utbildning. Jag tänkte först att jag skulle 

stryka mig från listan, men kände att det här med utbildning är en så intres-

sant fråga för mig att bara lämna åt sidan. 

Jag har väl under den förra mandatperioden varit den som kanske har 

gnällt mest och haft mest synpunkter just på yrkesspecialutbildningen och 

framförallt de elever som söker enligt prövning. Jag har talat mycket om in-

kluderingssynsättet, som jag också nämnde i en replik till minister Asumaa. 

Jag är fortfarande inne på det, men genom att jag har läst in mig på detta, så 

har jag också börjat svänga lite. Det här med tre olika trappor, som minister 

Asumaa nämnde - om utbildning, arbetsliv och boende - så tycker jag är in-

tressant. Att man därigenom hittar den grupp som jag ibland tycker har varit 

svåra att hjälpa. Jag tror att man kan hjälpa dem med det här systemet.  

Som jag nämnde i ett replikskifte, så känner också jag att vissa kanske 

måste stanna kvar på yrkesgymnasiet och utbilda sig där, men att man vågar 

sätta ett mer individuellt perspektiv och vågar se det. Det också som en per-

son nämnde, som är väl insatt i detta, att vissa av de här eleverna inte ens ska 

vara i en skola utan att de borde utbilda sig inom arbetslivet, att man vågar se 

det här på ett nytt sätt. Inte bara för att om någonting görs om så blir det 

sämre.  

Vi måste se på de enskilda individerna. Många av dessa elever har place-

rats i grupper och ska anpassa sig i gruppen genom hela grundskolan. Man 

gjorde allt för att få dem att passa in i denna grupp. Gör man inte det så ham-

nar man i en anpassad läroplan, vilket kan få ganska stora konsekvenser när 

man ser på möjligheterna att söka sig vidare. 

Jag tror att det här är ett nytt sätt om man ska våga se och vågar möta den 

utredning som görs om detta och ser att det här kan bli bra. Åtminstone för-

söker jag intala mig att det här nog kan bli bra bara vi ger det tid. Jag har 

också uppfattat minister Asumaa som en lyssnande minister, vilket gör saken 

lättare.  

I en tidigare debatt hörde jag att ”vad ryms inom Ålands folkhögskola, 

kommer den att sprängas”. Nej, det kommer inte att bli så många elever så 

den sprängs, förhoppningsvis ska vi väl klara av att ha mindre elever inom 

yrkesspecialutbildningen. Vi ska klara av att forma det i ett tidigare skede så 

att vi kan hjälpa dem. Däremot så vill jag lyfta på hatten för Ålands folkhögs-

kola och över hur de har breddat sin utbildning och också tagit emot flera. 

Jag sitter själv med i direktionen där. Man har börjat se möjligheter med att 

köra kurser för arbetslösa. Man hittar nya möjligheter. Det är inte bara att – 

”jaha, nu gör vi såhär och såhär, så har vi alltid gjort”. Jag tycker, framförallt 

från den operativa ledningen, att man gör mycket. Man försöker se möjlig-

heterna och man jobbar också med intäktssidan, vilket jag tycker är viktigt. 
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Lite kort om ÅHS. Ganska ofta har man under de här dagarna fått höra 

skrämselpropaganda att ”det ska stängas ner här och man ska sluta med det.” 

Jag tror att det var på våren 2008 som vi hade en debatt i lagtinget om ÅHS-

meddelandet. Redan då sade jag att vi kanske måste se i framtiden vad som vi 

ska ha på Åland och vad som vi ska köpa av andra. Vi måste våga titta på vad 

som just Ålands centralsjukhus ska ha. Det är väl något som man måste våga 

titta på. Jag ser att det är några här som hoppar till när jag säger det. Jag sade 

det 2008, det är åtta år sedan, och man börjar redan känna att vi kanske bör-

jar komma ditåt. Det har ju gjorts en viss utveckling när man köper upp vård 

utanför Åland. Det är något som jag redan då pratade om, att vi kommer att 

komma dit. Man såg hur ÅHS och sjukvården kostade på Åland. Det är som 

någon sade tidigare, ”det är ganska tufft, vi är 29 000 och ändå är det kanon-

bra det som erbjuds”. Men någon gång bör man också se på vad vi klarar av 

på Åland. Detta är något som jag känner att vi behöver börja titta på. Vilken 

typ av vård ska vi ha och vilken ska vi köpa utifrån. Sedan vet inte jag - jag 

har inte suttit tillräckligt mycket i ÅHS:s styrelse – om det är det som blir bil-

ligare, det var en fundering som jag hade för åtta år sedan och vi står fortfa-

rande och diskuterar det här. 

Det som jag också har pratat om en längre tid - och ltl Torsten Sundblom, 

har nämnt det tidigare från regeringshåll, och ltl Mikael Lindholm, från cen-

tern – så ser jag nog Guttorp som en viktig del i vårt turismfrämjande och 

framförallt att kunna ha det kvar och jobba för de små turistföretagarna. 

Men, som många säger, det är inte det lagstadgade, och så länge vi måste 

spara så är det ju så. Däremot har vi vår minister Camilla Gunell som verklig-

en ser möjligheter med Guttorp. Det har jobbats på det tidigare, så jag tror 

nog att den här tidsramen håller, inom budgetskrivningarna. Man kommer 

att jobba vidare med detta. Jag har god tilltro till det. Jag kommer ihåg att i 

mitt förra anförande fick jag ett replikskifte med ledamot Pettersson om att 

vara med och stänga fast Guttorp. Det är inte jag beredd till. Jag kommer att 

jobba vidare för en utveckling av det i stället.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Ledamot Winé funderar på ÅHS och att man kanske borde 

göra saker delvis på andra ställen än i Mariehamn. Även i dag köper 

man tjänster för 10 miljoner inom de områden där man inte har en spe-

cialistkunskap på hemmaplan. Man kan inte heller dränera kunskapen 

alldeles för mycket, t.ex. att man köper sådana tjänster som man skulle 

klara på hemmaplan. Det är inte för patientens bästa. Det man rimligt-

vis kan klara av hemma ska man göra här. För att ta ett exempel, skulle 

Mariehamns sjukhus finnas i riket så skulle BB ha stängts för länge se-

dan eftersom man knappt har en födsel per dygn. Ändå måste man upp-

rätthålla den kunskapen med eventuella komplikationer.  

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, herr talman! Jag håller med ltl Runar Karlsson. Vad är det man 

ska ha? Jag ville bara säga att detta diskuterades redan 2008 och man 

har, om jag förstått det rätt, börjat fundera över vad vi ska ha här 

hemma. För mig är det viktigt att vi har en bra hälsocentral. För mig är 

det självklart att vi ska ha ett BB här. Men det som jag sade 2008 och 

som jag funderat på är, att vilken av all specialsjukvård ska vi ha här? 
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Det är ju självklart att vi behöver det för ålänningarna, men i vilken mån 

och hur mycket? Det är jättesvårt. Jag ville bara säga att jag redan tidi-

gare har funderat på det. Det är ju så att man sakta flyttar ut lite och kö-

per upp tjänster. Det är viktigt att man ser nya möjligheter och vågar 

diskutera det. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl John Holmberg 

Herr talman! Bästa lagtingsledamöter! Vid Ålands gymnasium är idag om-

kring 1 160 elever inskrivna, vilket betyder en snittkostnad på drygt 16 000 

euro per elev och läsår. Det är en summa som ligger högt i jämförelse med 

andra motsvarande utbildningar i våra närregioner. För att upprätthålla en 

hög nivå på utbildningen även i framtiden så behöver kostnadsbiten ses över. 

Jag är inte säker på att dyrast alltid är bäst. Vi kan lära oss en hel del av våra 

grannar när det gäller rationalitet, effektivitet, administration, rytmisering, 

utbildningsutbud och samarbete med arbetsmarknaden. 

Allt kan bli bättre och det är därför en tydlig ekonomisk ram är ett måste. 

Utan ram och nyckeltal är det stor risk att vi håller oss fast i gamla mönster 

och med en allt större kostnadsdrivande struktur.  

Via ramen måste nu Ålands gymnasiums personal och styrelse anpassa sig 

till en ekonomisk verklighet där de studerandes bästa och hälsa är i fokus. 

Det är det som kallas utveckling. Utmaningarna är många, men möjligheter-

na ännu fler. Utbildningsutbudet ska täcka in många olika inriktningar och 

program, men det ska även vara på en nivå och i en takt att alla, oberoende 

förutsättningar, ska hitta en plats att utveckla sig och sina kunskaper. Person-

ligen ser jag idag ett av de största behoven i att fånga upp de ungdomar, som 

alla bär med sig unika egenskaper men behöver extra uppmuntran, extra stöd 

och lite mer tid och lärarresurser. Ibland eller kontinuerligt. På Åland finns 

idag drygt 200 hemmasittare, tjejer och killar som inte passat in, rymts in, el-

ler inte hittat in. 200 personer i en grupp som troligtvis tyvärr växer. Perso-

ner som kunde vara en resurs för hela vårt samhälle och som garanterat alla 

har egenskaper som i någon form efterfrågas från vårt näringsliv och andra 

arbetsplatser. Här måste och ska vi bli bättre på att inkludera. Därför är det 

bra att minister Asumaa och landskapsregeringen nu också sjösätter en ar-

betsgrupp för att förverkliga Ungdomens hus. Ett sektorlöst samarbete där 

ungdomar med olika behov kan hitta in.  

Vi måste i arbetet beakta att man som 15-16 åring inte riktigt vet vad man 

ska bli när man är stor. Idag jobbar många inom flera olika branscher innan 

pensioneringen. Mognadsprocessen påverkar även inlärning och motivation. 

Den nivå man befinner sig på i nian ändrar snabbt på 12 månader. Viktigt att 

tänka på att många studerande måste få chansen att under sin utbildning 

växa mognadsmässigt. Med det menar jag att du kan gå ut årskurs nio med 

låga betyg, men det betyder inte att du inte är kapabel för t.ex. en studieför-

beredande utbildning som lycéet. 

Vi måste ta vara på den kompetens- och resursbank som alla nya ålänning-

ar bär med sig. Valideringsprocessen ska fungera, fortbildningen ska fungera 

och vuxenutbildning ska fungera. Det ska vara möjligt att byta bransch långt 
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in i arbetslivet. Det skapar motivation och det ger positiva ringar rakt in i det 

åländska samhället. 

 Ålands gymnasium går från hösten i yrkesutbildningen in i kompetenspo-

äng. Det bygger kortfattat på att man kontinuerligt ska uppvisa sin bransch-

kunskap såväl praktiskt som teoretiskt. Det skapar goda möjligheter till ett 

mer årskurslöst synsätt på utbildningen, vilket kommer att gagna alla stu-

derande oberoende studievana och inlärningsförmåga. Ett projekt kring hel-

hetsundervisning kommer att starta upp till hösten och kommer att med ovan 

nämnda kompetenspoäng att bidra till en bättre undervisningsmiljö för de 

studerande och på sikt även till lägre kostnader. 

Kompetenspoängsystemet ställer också ökade krav på praktikplatser (LIA), 

lära i arbete, och det är från näringslivet och branschen som signalerna 

kommer vilka utbildningar som behövs. Här ska samarbetet bli ännu bättre. 

Det är även ett kontinuerligt behov att hitta arbetsplatser till de studerande 

som går den specialinriktade undervisningen.  

Vi ska heller inte vara främmande för samarbete över gränserna när det 

gäller utbildningar. Via bra samarbeten kan vi erbjuda en så mycket större 

palett av utbildningar och vi kan samtidigt erbjuda våra utbildningar i mot-

satt riktning. 

En utvärdering av Ålands gymnasium har inletts och den kommer garante-

rat att ge mycket färdkost på vägen gällande innehåll i dagens gymnasium 

som bör förbättras. Ålands gymnasium fyller snart fem år, men det finns 

ännu saker att utveckla som kommer att gagna såväl studerande som ålän-

ning i stort. 

Herr talman! I övrigt är jag helt övertygad om att alla våra åländska stu-

derande kommer att ha moderna och högklassiga utbildningar i framtiden, 

trots en lite lägre budget. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack ledamot Holmberg! Med den entusiasm som ltl Holmberg har gått 

in i det här ansvaret att leda Ålands gymnasium så förväntar jag mig 

också att man tar en kontroll över de stora kostnader som Ålands gym-

nasium har haft. När man slog ihop de här skolorna så steg kostnaderna 

med ca 3 miljoner. Nu har man kanske kommit ner lite. Det har varit 

stor kritik på det läraravtal som man skrev. Vad tänker ledamoten göra 

åt avtalen? Kommer man att ta upp dem till diskussion igen? Den utvär-

dering som ska göras, när kan man förvänta sig att den är klar? 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, herr talman! Tack ltl Eklund! Utvärderingen är i startgroparna i 

Ålands gymnasium så den kommer att vara klar under detta år, är jag 

ganska säker på.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Lars Häggblom, replik 

Tack, herr talman! Ltl Holmberg sade att 16-åringarna inte vet vad de 

vill. Ändå har man föreslagit att de ska få rösta i valet! Hur ser ledamot 

Holmberg på det? 
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Talmannen 

Talmannen påminner om att replik ska rikta sig till anförandena. Men jag tillåter svar 

på frågan. 

Ltl John Holmberg, replik 

Herr talman! Ledamot Häggblom! Jag tror inte att det spelar någon roll 

beträffande ålder när det gäller vad man vill bli. Det gäller även vuxna 

människor över 18 år. Man byter arbeten oftare idag än vad man gjorde 

för 30-40 år sedan. Det är nog tidens tand och rytm som styr det. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Tony Wikström, replik 

Herr talman! Det är skrämmande och verkligen upprörande siffror, 200 

hemmasittande, talar ledamoten Holmberg om. Jag undrar hur ledamo-

ten ser på 16 000 euro per elev. Det har förts fram idéer om att de peng-

arna skulle följa eleven. Vi socialdemokrater brukar inte prata om inci-

tament men i ett sådant fall så kanske det skulle vara incitament för sko-

lan att verkligen följa eleven från början till mål i deras utbildning. 

Ltl John Holmberg, replik 

Herr talman! Tack ledamot Wikström. Ja, jag vet att det finns politiker 

som tycker om ett system där pengarna följer eleven. Visst, det finns 

fördelar med det men det finns även nackdelar. Det är väl något man får 

titta närmare på. 

Ltl Tony Wikström, replik 

Tack, herr talman! Som ordförande i gymnasiets styrelse så undrar jag 

hur tankegångarna och diskussionerna går kring just hemmasittarna 

och hur man ökar sin kunskap. Idag har vi studerandehälsan, barnskyd-

det, ungdomslotsarna och BUP m.fl. som ska samverka. Finns den här 

samverkan och det här nätverket idag? Sedan kan jag samtidigt också 

tipsa om en kurs i Öppna högskolan som går den 10 oktober och heter 

”Hemmasittare, mer än bara skolk” som kanske flera härinne kunde gå 

och vika en dag för, även om det kostar 255 euro plus moms. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, herr talman! Ungdomens hus är ju någonting som inte kommer 

att inkluderas i Ålands gymnasium utan det blir ju något som är externt 

men som kommer att ha ett nära samarbete, förhoppningsvis, med 

Ålands gymnasium. Idag vet jag att ungdomslotsarna har ett samarbete 

och en kommunikation med studiehandledarna i skolorna. Men, som 

allting annat så kan det bli ännu bättre, absolut! Det visar också att om 

det finns 200 killar och tjejer som sitter hemma idag, så är det någon-

ting som inte har fungerat så bra, fram tills nu i alla fall. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Runar Karlsson 

Herr talman! Med anledning av motion nr 35 där jag är första undertecknare 

så vill jag presentera och utveckla den.  
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De allra flesta i lagtinget har under många år försökt hålla skärgården le-

vande genom att försöka ge medel till en så bra trafik som det bara är rimligt, 

inklusive mig själv. Jag var trafikminister i nio år och var väl insatt i det och 

jobbade ganska intensivt under de åren med att försöka bibehålla en bra tra-

fik. Man upplevde också att skärgårdsborna var nöjda med trafiken, som hel-

het. Nämnas bör att jag också under min tid kämpade för en tunnel till Föglö, 

vilket många ansåg att var helt orimligt. En del ansåg att det vara bra, men 

det stöp på politiska orsaker. Det fanns ingen majoritet i lagtinget, vilket man 

får respektera. 

Trots de här satsningarna under många herrans år, vilket naturligtvis har 

varit nödvändigt, så har ändå befolkningen minskat i skärgården med unge-

fär 200 personer under de senaste 15-16 åren och längre tillbaka mer än det. 

Under samma tid det har det ökat i Mariehamn med ca 1 000 personer och 

2 300 på landsbygden.  

Det har visat sig att trots bra trafik har det inte gått att få folk att stanna 

kvar i skärgården, inte heller att flytta till skärgården, vilket jag själv och sä-

kert många med mig, tycker är jättetråkigt. Men det är så i hela världen att 

det sker en förflyttning till tätorten. Man tömmer landsbygden och man 

tömmer skärgården. Det ser vi också av här på Åland. Det är en trend i tiden 

att man gör så. 

Vad jag vänder mig mot nu är att landskapsregeringen satsar ungefär 50 

miljoner på kortrutt mellan Föglö och Svinö. Jag tycker inte riktigt att det här 

är en klok politik i dessa tider då vi försöker skära i sjukvård, äldreomsorg, 

skolor och annat. Det är nog litet drastiskt, i synnerhet som driftskostnaderna 

inte har kunnat räknas hem i denna satsning. Dessutom får projektet oåter-

kalleliga och negativa miljökonsekvenser för den här regionen. Det kommer 

garanterat att det blir starka reaktioner den dag man kör ut borrvagnarna till 

öarna och borrar sönder dem. Jag tror inte heller att det här projektet kom-

mer att svänga den negativa befolkningstrenden i regionen. Tyvärr är det så. 

Herr talman! För min del så tror jag att en kortrutt mellan Kökar och Föglö 

är intressant och kanske en mera rimlig satsning. Där har man kanske kalky-

lerar med tio miljoner. Är det så att man ställer trafiken efter det så kan man 

säkert räkna hem den satsningen. Jag är också övertygad om att M/S Skar-

vens kapacitet klarar av Kökartrafiken mellan Föglö och Svinö, förutom un-

der en topp i juli, men då kan man ju köpa in parallelltrafik för 50 000 för en 

månad, vilket är småsummor i sammanhanget. I och med det kan man för-

modligen räkna hem det här. Det skulle bli en stor insats för Kökar och på 

köpet skulle Föglö få bättre trafik i och med att Skarven måste ha tätare turer.  

Det negativa med detta är att Sottunga, Kyrkogårdsö och Husö blir utanför 

och kommer att få en sämre trafik. Väljer man att de ska ha minst lika bra 

trafik som idag, så kan man inte räkna hem det här projektet. Det är den 

kompromissen man då måste göra, att en mindre del på den södra linjen får 

det lite sämre för att en större del ska få det bättre. 

I och med det har jag lagt fram den här motionen. Jag är också övertygad 

om att skulle det här dras till sin spets så skulle inte lagtinget ha mod att 

trycka på ja-knappen till projektet. När Åva-Jurmo-projektet kom till lag-

tinget - fast det var bestämt tidigare i lagtinget att det skulle byggas - så när 

det kostade lite mera sade lagtinget nej. Det projektet hade också gått att 

räkna hem ifall man hade velat. Men då fanns det heller inte mod i lagtinget 

att göra det. Så är det nog med det här projektet också. Varför då dra ut på 
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pinan och säga att man ska utreda, utreda och utreda och betala flera hundra-

tusen i konsultkostnader, för ett projekt som ändå inte kommer att bli av, vil-

ket jag är övertygad om. Därför borde man helhjärtat satsa på östra Föglö till 

Kökar. Då finns det en rimlighet att det skulle kunna bli av, i stället för att 

försöka ta en alltför stor bit här. 

För övrigt så tror jag att för skärgårdens del så är det allra viktigast att de 

själva, så länge de själva vill, kan vara självständiga och kunna behålla skolor, 

daghem och äldreomsorg ute i skärgården. För den dag som det försvinner, 

då går definitivt luften ur skärgården. Jag tror att det, tillsammans med da-

gens trafikstruktur, är absolut bättre för skärgården, än de här våldsamma 

satsningarna som man nu skissar på. 

Minister Mika Nordberg, replik 

Herr talman! I motion nr 35, som har presenterats i anförandet, så re-

dogör man för satsningen på östra Föglö som har en prislapp på tio mil-

joner. Jag undrar varifrån lagtingsledamoten har fått de siffrorna. Jag är 

övertygad om att det blir betydligt mera kostnader innan det är klart. 

Det har även visat sig att Brändösundsbron på östra Föglö också behö-

ver förnyas i samband med det. En prislapp är nog närmare 20 miljoner 

innan man har en satsning på östra Föglö klar. Sedan ska vi också 

komma ihåg att den här summan på 700 000 som man har räknat in, 

det är före vi driftsprivatiserade södra linjen. Det behöver nog räknas 

lite mera på det här före man både gasar och bromsar i de här projekten. 

Och när jag säger bromsa så tänker jag på västra Föglö där man har 

uppskattat en summa om 50 miljoner. Varifrån kommer den summan? 

Jag tror att den ena summan är för lågt tilltagen och den andra är för 

högt. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag utgår ifrån gamla siffror som man skissade på en gång 

i tiden. Inte har jag själv varit där och gjort grundundersökningar. Är det 

så som nuvarande infrastrukturministern säger, att det kostar 20 miljo-

ner för den här trafiken, så då är ju den också omöjlig ekonomiskt att 

genomföra. Då kan man lägga ner allting, vilket i så fall är tråkigt.  

Vad gäller västra Föglö, så ska vi ha en bro över Spättahålet så kostar 

väl den 25 miljoner ungefär, om man bygger en 25 meters bro, med 

tanke på att Vårdöbron kostar upp emot 15 miljoner innan den är klar 

och som bara är sex meter hög.  

Det finns mycket plus- och minusmiljoner här. Om vi säger att det är 

50, 60, 70 miljoner för de här broprojekten, så undrar jag om det modet 

finns i lagtinget, att driva igenom det, med tanke på alla andra nedskär-

ningar. Det tror inte jag! 

Minister Mika Nordberg, replik 

Herr talman! Det är det som den nuvarande landskapsregeringen har 

sagt i sitt regeringsprogram. Vi ska titta vidare på projektet kortrutt när 

det gäller Föglö. Då har vi nämnt både östra och västra Föglö. Precis 

som landskapsregeringen har gått in för, så tror jag att vi nu ska slutföra 

de studier och se vad det här nu innebär genom MKB-utredningar och 

sådant som precis i dagarna pågår. Innehållet i den här motionen är att 

vi helt ska sluta upp med beredningsarbetet angående västra Föglö. Jag 
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tror att det är dumt att göra det i det här läget. Låt oss utreda det här 

klart och även titta på finansieringsmodellen och om det går att hitta ett 

helhetspaket. Tidigare har det diskuterats om extra anslag och hur vi ska 

finansiera det här. Det vore dumt att sluta just nu och bara dra ett streck 

över alltihop, när det ändå finns en möjlighet att hitta ett helhetsgrepp 

på det, så låt oss jobba litet till.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Ja, herr talman! Inte hade jag förväntat mig att man skulle lyda motion-

ärerna. Men jag måste nog säga att jag undrar vad ålänningarna tycker 

om lagtinget. När man pratar om att man funderar på ett projekt - vilket 

man måste säga att man gör, annars skulle man väl inte hålla på med 

detta - ett projekt på mellan 50, 70, 80-miljoner eller vad det nu blir to-

talt. När vi samtidigt pratar om att minska ÅHS-kostnaderna, till att 

börja med med två miljoner, sedan blir det 2018 och 2019 också ytterli-

gare någonting. Samma sak med stöden för de mest utsatta osv. Jag tror 

inte att ålänningarna skulle prioritera så här. Men regeringen gör vad 

regeringen vill och har man majoritet så har man. Vad kan man göra åt 

det? Jag vill i alla fall säga vad jag tycker att man borde göra. Men finns 

det bara lite kvar på utredningen så då finns det väl en logik i att göra 

det färdigt. Men kom nu med ett förslag på beslut småningom i alla fall. 

Talmannen 

Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Mikael Staffans, replik 

Tack, herr talman! Ltl Karlsson slår sig för bröstet och säger att man har 

gjort så mycket satsningar i skärgården under de här tio, tjugo åren eller 

vilken historia han vill dra till med. Jag undrar vad är det för satsningar 

som man har gjort egentligen? Man har förnyat lite färjor. Men vi har i 

princip samma dragningar överallt. Den enda förändring som har skett 

är att vi har inlett någon form av dubbeltrafik på norra linjen. Annars 

går i princip allt på samma linjer som de har gjort sedan 70-talet. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Ja, av den anledningen att kommunerna finns där de finns 

ute i skärgården och skärgården finns där den finns. Inte kan du ändra 

på det! Jo, du kan bygga broar, bankar och tunnlar, det kan du göra. 

Men det blir till orimliga kostnader. Vad har man gjort? Ja under mina 

nio år så satsade man 100 miljoner på skärgårdens driftskostnader plus 

en ny färja. Inte så illa tycker jag! Det ska man göra också. Men man 

måste ju se på befolkningsminskningen också. Man måste ju se san-

ningen i vitögat, att vad håller på att hända och inte bita sig fast och tro 

att det här blir bra. Skulle befolkningen öka dramatiskt, men den mins-

kar! Vi måste i alla fall erkänna det, eller? 

Ltl Mikael Staffans, replik 

Tack! Satsningar när man blandar in drift! Igen är Karlsson ute och 

blandar äpplen och päron. Då kan vi ju säga att vi har satsat 800 miljo-

ner på sjukhuset också om vi går tio år tillbaka. Vi ska hålla oss till fakta!  
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För att kunna få en utveckling av skärgården så är kortrutten en vä-

sentlig del. Kan Karlsson hålla med om att det ger en förändring mot 

hur vi har haft det bakåt i tiden.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag tror inte, och det är jag ganska övertygad om, kortrut-

ten kommer inte att rädda skärgården. Det kommer inte att betyda att 

befolkningen börjar öka. Människorna och ungdomarna är tyvärr så 

idag att de vill bosätta sig i Mariehamn och dess kranskommuner och en 

del lite längre bort. Se på Solberget! Man är beredd att betala 50 000 – 

60 000 euro för en 1 000 kvadratmeters tomt, som du skulle få ett 

mindre hemman för i Saltvik. Varför gör man det? Jo, för att man vill bo 

så! De allra, allra flesta. Sedan finns det en del, som jag och andra, som 

gärna vill bosätta sig på landsbygden och i obygden där vi trivs. Men vi 

är för få tyvärr, det är så! 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Herr talman! Ja, man vet inte om man ska skratta eller gråta. Ledamot 

Karlsson tog tunneln först när han började sitt anförande och vår städa i 

den egna lagtingsgruppen, för där var det motstånd mot tunneln. I skär-

gården fanns det inget motstånd mot tunneln. 

Min syn på vad som har skett och hur det har skett i skärgården de 

senaste åren, när man började utreda kortruttsprojektet, är att det har 

tagit energi både i Kökar och i Föglö. Det sker generationsskiften, det 

föds barn, folk väntar att det ska ske nu. Ställ nu inte till, snälla Runar 

Karlsson, och kör det här i botten nu. Försök hjälpa till och ge skärgår-

den den möjligheten. Jag väntar mig att när det föds barn i skärgården 

nu så ska det kunna svänga lite. Vi har haft en väldigt negativ ålders-

struktur med många gamla. Jag tycker mig nu se en ändring. 

Talmannen 

Tiden är ute. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Landskapsregeringen har slagit sig för bröstet och sagt att 

nu ska man vända ekonomin. Samtidigt står personer från lagtinget, 

som stöder regeringen, och säger att ”nu ska vi satsa 70-80 miljoner”. 

Det är något som inte går ihop för mig. Jag skulle jättegärna göra det, 

men när det inte finns pengar. Jo, det finns, om vi fortsätter stjäla av de 

mjuka delarna som sjukvård och äldreomsorg osv. Kanhända det kan 

finnas, delvis i alla fall.  

Sedan tycker jag att ledamot Sundblom är onödigt kritisk. Jag var 

själv med och såg till att man fick 100 procent högre kapacitet på färje-

trafiken mellan Föglö och Svinö genom att bygga en ny färja, vilket det 

var ett oherrans liv om i och för sig. Men, den finns där idag. Om den 

inte hade funnits där i dag så skulle det ha funnits för lite kapacitet på 

Föglö, det är helt klar det! Men det är ju så att mycket vill ha mer. 



  

  581 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Herr talman! Det är inte så att mycket vill ha mer. Vad det handlar om 

är att komma tillrätta med driftskostnader som nödvändigt behöver 

komma ner. Och bara utbyggnaden i östra Föglö betalar sig själv, med 

lånade pengar. Bästa Runar Karlsson, så är det! 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Som ledamot Sundblom för en stund sedan hörde, om han 

ville höra, så var jag positiv till östra Föglö. Nu har jag tydligen haft för 

låga kostnader eftersom jag hade gamla siffror och det kommit fram nya 

som är 20 miljoner. Det är möjligt att man även kan räkna hem det med 

det. Det är väl mest västra Föglö som jag har varit kritisk till. Men kom-

mer landskapsregeringen i sinom tid med kalkyler som visar svart på 

vitt, att det är lönsamt att investera 60-70 miljoner för östra och västra 

Föglö, så får jag väl backa och se. Vad det handlar om just nu för oss, 

vad det aldrig har handlat om i lagtinget tidigare, är att prioritera peng-

arna. Vad ska vi prioritera bort och vad ska vi prioritera för. Tidigare har 

det funnits pengar, vilket det inte gör nu. Precis som regeringen säger, 

pengarna är slut snart. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Britt Lundberg  

Herr talman! Ålandskontoret i Stockholm sköter idag information om Ålands 

självstyrelse, Åland och EU, företagskontakter, kontakter mellan politiker och 

tjänstemän, information om att Arbeta & Bo på Åland, skattegränsinformat-

ion m.m. Regeringen föreslår nu att verksamheten ska omorganiseras och att 

fokus ska ligga på information om Åland självstyrelse, näringslivskontakter 

och marknadsföring av Åland som destinations- och boendeort. Förändring-

en är således att Åland och EU lyfts bort liksom att skattegränsinformationen 

försvinner. 

I Helsingfors föreslår regeringen att personalbehovet vid Ålandskontoret 

ses över. Ålandskontoret ska användas för politiskt kontaktskapande och nät-

verkande där ansvaret för att sköta kontoret och uppehålla verksamheten 

åläggs de politiska partierna. Arbetsinsatserna som gjorts under årtionden för 

att skapa relationer till politiker och organisationer och kanske framförallt 

journalister vid Ålandskontoret, har varit ovärderliga.  

 De senaste månadernas bakslag för det åländska samhället visar att relat-

ionerna mellan Åland och Finland är viktigare än någonsin och de behöver 

intensifieras och fördjupas. Det har talats en del om att det behöver lobbas 

från politikerhåll och det håller jag med om, även om jag inte gillar själva me-

toden att lobba. Samtidigt kan vi konstatera att regeringen ännu inte träffat 

sina kolleger i Finland på tumanhand, trots att det gått fem månader. Är det 

inte det första man gör när man bildar regering? Ser till att man har relation-

er till sina kolleger i Finland och Sverige så att man kan sköta och sedan un-

derhålla kontakterna och diskutera gemensamma ärenden och ge varandra 

råd. 

Det är uppenbart att det behövs ett aktivt Ålandskontor varifrån man arbe-

tar aktivt med frågor som berör Åland och där relationer och nätverk under-

hålls och skapas. Att Åland har intensiva kontakter och goda relationer till 
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riksdag och regering, men även till näringslivet, är avgörande för att vårt 

samhälle ska kunna utvecklas och för att självstyrelselagsrevisionens ambit-

ioner ska förverkligas. 

Vi konstaterar därför i vår motion, att relationerna mellan Åland och vår 

omvärld är viktigare än någonsin. För att utveckla och fördjupa relationerna 

och kontakterna mellan Åland och Finlands respektive Sveriges regeringar, 

riksdagar, näringsliv och media, så föreslår vi att verksamheterna omorgani-

seras och moderniseras vid Ålandskontoren i Helsingfors och Stockholm. 

Personalbehovet på Ålandskontoret i Helsingfors ses över, så att tillräckligt 

med resurser finns för att Åland ska kunna agera och verka med god framför-

hållning i för Åland viktiga frågor.  

Vidare, herr talman, har vi fått höra mycket från regeringspartierna om att 

ombudsmannamyndigheterna ska flyttas från Åland. Det kanske inte spelar 

så stor roll för myndigheterna, men det som jag tycker är beklämmande är att 

det inte med ett ord har talats om människorna. De som av olika orsaker 

känner sig diskriminerade eller illa behandlade inom vården eller det sociala 

eller våra barn, är bland våra mest utsatta.  

Landskapet har idag barn-, diskriminerings-, klient- och patientombuds-

män. Barnombudsmannen har i uppgift att bevaka de åländska barnens rät-

tigheter och intressen och påverka besluten kring allt det som rör barn och 

ungdomars liv på Åland. Ålands diskrimineringsombudsman arbetar för att 

främja jämlikhet inom offentlig sektor, att diskriminering på grund av kön, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan övertygelse, funktionshinder, ålder el-

ler sexuell läggning motverkas och förhindras. Diskrimineringsombudsman-

nen arbetar för och förespråkar nolltolerans av diskriminering. Diskrimine-

ringsombudsmannen tar emot och utreder anmälningar om diskrimineringar 

från enskilda personer. Patientombudsmannen sköter ärenden som rör pati-

enters ställning och rättigheter inom hälso- och sjukvården. Klientsombuds-

mannen hanterar ärenden och ger råd, svarar på frågor samt tar emot kritik 

och allmänna synpunkter som rör socialvården. 

Landskapsregeringen överväger nu hur möjligheten att genom en överens-

kommelseförordning överföra våra ombudsmannatjänster till Finland. Om-

budsmännen för talan för de svagaste och mest utsatta i vårt samhälle. Per-

soner som känner sig illa behandlade i sitt samhälle hänvisas i så fall till ett 

helt annat samhälle, där kunskapen om förhållandena på Åland och känslan 

för vårt samhälle inte kan förväntas finnas. Dessutom finns dessa myndighet-

er inte som enspråkigt svenska i Finland. Har vi inte råd med självstyrelse för 

våra mest utsatta i samhället? 

Landskapsregeringen är dessutom inkonsekvent i sitt agerande. Det är inte 

länge sedan vi kunde läsa ett utlåtande från regeringen där det är av yttersta 

vikt och högsta prioritet att behålla uppehållsrättsärendena på Åland.  

Uppehållsrättsärenden är uppgifter och service som hör till Finlands behö-

righet. Vår åländska regering hänvisar till att de som behöver service därifrån 

utsätts för orimliga resor och risken för att inte få service och bemötande på 

svenska. 

Vi frågar oss om inte alla människor har lika värde i regeringens ögon? Är 

det inte anmärkningsvärt att det är orimligt att en del människor ska söka sig 

till Åbo medan det inom ärenden som faktiskt är Ålands egen behörighet, så 

föreslår regeringen det själv att de får söka sig till Åbo.  
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Vi vill att regeringen ska tillse att de ålägganden som självstyrelsen ska 

sköta, och särskilt de som berör människors grundläggande mänskliga rättig-

heter, ska organiseras på ett kostnadseffektivt sätt på Åland. Jag skulle näst-

an vilja säga ”amen”. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, herr talman! Ltl Britt Lundberg talade mycket om Ålandskontoret 

i Helsingfors och andra ställen. Alla de här bakslagen som vi har fått un-

der den senaste perioden – med vindkraftverken och med annat – det 

har hänt trots att vi har haft de här kontoren. Är det helt omöjligt att tro 

att den här regeringen, kanske på ett nydanande och modernt sätt, 

skulle kunna dyka upp med en helt ny idé, som kanske kommer att göra 

det lättare för oss att i fortsättningen, kanske få saker till stånd på ett 

helt annat sätt nu när tiden har gått framåt och det finns ett en massa 

andra sätt att ha kontakt med andra människor. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Jag vet inte om ett Ålandskontor kan påverka intresset 

från regeringen att upprätthålla kontakter. Jag ska inte säga att det hade 

sett annorlunda ut, men visst är det förvånansvärt att vårt lantråd t.ex. 

inte har träffat statsministern. Det borde ha skett första veckan man är 

lantråd. 

Skulle de här frågorna också diskuteras och ventileras direkt så finns 

det en större chans att de skulle kunna lösas. Nu har vi ingen aning, det 

går inte att vara efterklok och säga - Ålandskontoret eller icke. Men jag 

vet att det har varit långa semestrar och ledigheter då det varit tomt på 

Ålandskontoret under en lång tid. Och nu håller båda tjänstemännen på 

att bytas ut. Så jag har full förståelse om det inte har varit i full aktivitet 

den senaste tiden. Men oavsett Ålandskontor eller inte så hittar alla till 

Helsingfors. Alla borde under den första tiden ha kontakt med sina egna 

ministrar. Det är nog jätteviktigt att det sker bland alla, att man upp-

rätthåller den här kontakten, så att man kan ringa till varandra sedan 

och ha kontakt, veckovis eller dagligdags om det är så att det behövs. 

Talmannen 

Tiden är ute. Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Göte Winé, replik  

Tack herr talman! Jag måste kontrollera ifall vi läser samma text, leda-

mot Lundberg och jag. I samband med ombudsmannamyndigheterna så 

skriver man att ”sammantaget med för detta behov att utreda hur 

funktionerna kan organiseras så att de bedrivs på en acceptabel nivå 

såväl ur rättssäkerhets- som språklig synvinkel, eventuellt i förekom-

mande fall i samarbete med riksmyndighet”. När jag hörde ledamot 

Lundberg så blev jag rädd, att – hjälp, vad håller på att hända? Jag 

måste kontrollera texten, kan det verkligen stå så illa. Jag tror, lite som 

jag gjorde i mitt anförande tidigare, det är hur vi vill välja att tolka tex-

ten. Jag ser fortfarande att vi kan ha verksamhet på Åland. Det är bero-

ende på vem som betalar och vem som äger och hur mycket vi är be-

redda att betala för det. Det finns ingenting som säger att vi håller på 
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och säljer bort språket eller någonting sådant, som jag uppfattade att le-

damot Lundberg ville lägga fram. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Ja, herr talman, det är väl ingen annan än vi som ska betala, för det är ju 

vår behörighet. Så det är självklart. Och vi är fullkomligt överens om det, 

så att vi kan hålla ombudsmannamyndigheten på Åland. Jag är jätteglad 

att ltl Göte Winé företräder den åsikten. Det har diskuterats och fram-

förts, flera gånger – även idag har vi hört det - att ett alternativ är att det 

ska överföras till Finland. Det är väldigt inkonsekvent eftersom det är 

regeringens högsta prioritet, som det står i brevet, att den här verksam-

heten ska vara på Åland, för dem som söker uppehållsrätt, trots att det 

är finsk behörighet. Och jag stöder det, den får gärna fortsätta hos poli-

sen på Åland. Men eftersom det är högsta prioritet och de egna ålän-

ningarna, som kanske är de mest utsatta - och jag tänker också på barn-

konsekvensbedömningen som jag hoppas ska komma till utskottet - 

borde man ju absolut ha tagit upp den här frågan när barnombudsman-

nen ska flytta till Finland. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack herr talman! Ser vi på patientombudsmannen så är det självklart 

att vi ska ha en sådan verksamhet på Åland, det är inte fråga om annat. 

Däremot märkte jag nu att ledamot Lundberg lade in integrationsmot-

tagningen - som var hos polisen förut och som är rikets behörighet - re-

dan nu, men de väljer att ta bort den från Åland, vilket är beklagligt. 

Däremot är det svårare. Men jag undrar över vad man gör för överens-

kommelser sedan med andra myndigheter. Men givetvis skulle man 

kunna se hur vi kan göra för att få den hit. Vi vet, att om man vill 

komma till Åland, så ska man forslas till Åbo. Det var inget bra varken 

för polismyndighet – det måste ju följa med någon – eller för den som 

kommer. Så det blev lite olyckligt där. Men det är ju ingenting som vi 

kunde göra något åt. Däremot kan vi ställa krav när man gör en över-

enskommelse om vad det är för verksamhet vi har på Åland. Det här 

kommer åtminstone jag att se på i utskottet. 

Talmannen 

Tiden är ute. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Poängen i mitt anförande är den, att regeringen säger att det är av 

högsta prioritet att den verksamhet som är finländsk behörighet ska 

vara kvar på Åland. När det sedan gäller väldigt utsatta människor, så 

föreslår man själv att den verksamheten skulle man kunna man flytta till 

Finland. Det finns som ett alternativ. Det tycker jag är väldigt tokigt. Om 

vi får det bekräftat, att så inte är fallet utan att det handlar om en omor-

ganisering av det åländska kontoret, så har regeringen vårt fulla stöd 

och gratulationer t.o.m. Det är väldigt viktigt att de här funktionerna 

finns på Åland. Däremot kan man omorganisera dem. 

När det gäller uppehållsrättsfrågan så visar det också på vikten av de 

här kontakterna. Det är också en fråga som är viktig för Åland, men inte 

en enda politisk diskussion har förts. Så situationen kanske också skulle 
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ha sett annorlunda ut om inrikesministrarna skulle ha träffat varandra 

och diskuterat. 

Talmannen 

Tiden är ute. Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Stephan Toivonen 

Tack Herr talman! Ärade ledamöter! Som jag sade senast så tänkte jag ta upp 

några motioner som jag har skrivit. 

Den första är tagen direkt från vårt lilla korta partiprogram i Åländsk De-

mokrati. Där skriver vi att vi vill ge ett pensionsarvode om 100 euro till alla 

som lyfter folkpension eller sjukpension pga. att pensionerna står stilla och 

prisnivåerna stiger osv. Det här skulle finansieras med PAF-medel. För det 

här behöver landskapsregeringen göra en utredning med berörda myndighet-

er över hur många som berörs, det känner jag inte till. I motionen skrev vi att 

i anslaget under momentet skulle det reserveras 350 000 för att användas till 

alla som lyfter folk- eller sjukpension på ett arvode om 100 euro månatligen 

under perioden 1.7 – 31.12.2016.  

När vi inför valet funderade över olika prioriteringar, så tyckte vi inom 

Åländsk Demokrati, att det här är en grupp som vi vill stöda. Det finns siffror 

på vilka som lyfter ”bidrag till invånare” som har varit aktuellt här tidigare. 

Då visar det sig att man anser att yngre människor är överrepresenterade 

därför att äldre kanske har en högre tröskel att söka de stöd som man är be-

rättigade till. Därför tyckte vi att vi ville rikta in oss på pensionärer och sjuk-

pensionärer. 

Jag fick en fråga av en tidning om att det är många pensionärer och många 

har stora inkomster. Jag tittade häromdagen att gränsen är 1 311 euro. Har 

man en pension över det så får man ingen folkpension. Det är också ett sätt. 

De som har stora pensioner så kommer inte i åtnjutande av det här. Det är ett 

sätt att visa vår moraliska kompass, som det talades om här tidigare. Egentli-

gen kanske det går att kombinera med de bidrag som ni generellt vill skära i 

och kunna rikta in på grupper som kanske inte söker de bidrag de är berätti-

gade till. En kombination här! Vad jag tror så skulle väl PAF vilja ha en sådan 

här konkret sak i sin marknadsföring också. Nu stod det väl i tidningen att 

PAF betalar 20 miljoner till välgörande ändamål, men det är ju inte till välgö-

rande ändamål utan det går ju rakt in i budgeten - det mesta - en del går till 

välgörande ändamål.  

Den andra motionen gällde produktionsbaserad ersättning för vindkraften. 

Jag ska inte upprepa det jag sade tidigare. Min poäng är att den förnyelsebara 

delen är 50 procent och då frågar man sig om man faktiskt ska satsa 2,7 mil-

joner på sju år. I motionen föreslår jag att man halverar det under andra 

halvåret för att inte hugga av direkt. Hur man sedan forsätter, om man låter 

det fasa ner, det kan man diskutera som man vill. Med det är min tanke, att 

ha den här energiplanen och kunna kombinera med annat. För det finns som 

sagt annat förnyelsebart som inte får något stöd. Det snedvrider konkurren-

sen. 

Jag tror jag tar en motion till. Ni vill väl hem så småningom, vad? Polis-

myndigheten – där föreslog ni en sänkning med 45 000 och vi tyckte att den 

sänkningen kunde man kanske låta bli. Dels har vi ju läst rubriksättningar 

kring droganvändningen på Åland, det är den viktigaste orsaken. Sedan kan 
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man ju skämta, man kan ju skämta om alla saker. Så jag frågade faktiskt herr 

talman om jag är jävig att lämna in den här motionen, för att jag har 25 poli-

sanmälningar, men jag är inte det. Det är egentligen bara ett ärende så det tar 

inte så mycket resurser. Vi som har haft kontakt med polismyndigheten har 

noterat att redan att lämna in en polisanmälan inte är så lätt. Ibland kanske 

man måste göra den i försäkringshänseende. Försök ringa till polisen och se 

hur många gånger du måste ringa för att göra en enkel polisanmälan! Jag tror 

ni då förstår hur lite resurser de har. Jag anser att den sänkningen kunde 

strykas ur budgetförslaget.  

Jag tror jag pausar här. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, herr talman! Jag skulle vilja tala om stödet på 100 euro per må-

nad. Det som ledamot Toivonen glömmer bort är att ett sådant här di-

rekt penningstöd påverkar ju alla andra inkomster man har. Har du en 

arbetslöshet, har du en sjukpension, har du bostadsbidrag. Vad är det 

som säger att den person som helt plötsligt får 100 euro blir gladare att 

samtidigt förlora 200 eller 250 euro i ett bostadsbidrag? 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, herr talman! Om situationen är sådan som ltl Igge Holmberg säger 

så förstår jag att den personen inte tycker om det. Men finns det faktiskt 

den typen av situationer, eller är det bara en falsk bild av verkligheten? 

Jag har svårt att tro att man kan tappa 200 euro för att man får 100 

euro.  

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, herr talman! Ja, det finns! Redan när ett parti under valrörelsen 

utlovade 50 euro per månad så gjorde vi en noggrann undersökning. Det 

stämmer väldigt bra. Det är många som ligger på gränsen till vad de får 

tjäna. Får de då det här extra stödet så blir de av med en massa bidrag. 

Det här är rätt så symptomatiskt över Åländsk Demokratis flesta inlägg. 

Kanske man skulle sysselsätta sig mera med att läsa kommunal- och 

landskapslagar och efter det börja lämna in motioner som faktiskt kan 

åtgärdas. När det kommer till Åländsk Demokratis moraliska kompass 

så kanske ni har en, men jag anser inte att den pekar riktigt åt norr.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mikael Staffans, replik 

Tack talman! Jag läser innantill ur Åländsk Demokratis partiprogram 

”Vi vill att Åland har en verklig ekonomi i balans, inte med hjälp av ex-

tra uttag från pensionsfonden eller överstora uttag från PAF”. Alldeles 

just fick vi höra att de här nya bidragen som ska delas ut också ska tas 

från PAF. Är det inte lite motsägelsefullt det där? 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Herr talman! Det är ju inte avsikten att uttagen ska höjas utan det är 

inom ramen för de uttag som tas från PAF. 



  

  587 

Ltl Mikael Staffans, replik 

Då skulle det vara intressant att veta vilka andra bidrag som Åländsk 

Demokrati tänker dra ner på? 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, herr talman! Som jag sade, det är ju bara en liten del av det som 

kommer från PAF som faktiskt delas ut som bidrag. Det mesta går ju 

rakt in i budgeten. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Veronica Thörnroos 

Tack talman! Det gäller att passa på när man har regeringen på plats så att 

man kan ställa adekvata frågor om vad som händer och sker i landskapet 

Åland.  

Det jag skulle vilja resonera kring i det här inlägget är produktionsstöd för 

el från vindkraftverk och det lagförslag som finansminister Mats Perämaa 

gjorde – får man väl säga – ett tappert försök att presentera. Det är inte så 

lätt att stiga in och presentera en annan ministers lagförslag med absolut 

inget varsel. Jag är den första att beklaga, ärligt och uppriktigt, att vicelantrå-

det inte var på plats. Av två anledningar. För det första för att jag själv under 

fyra års tid har jobbat med de här frågorna. Det här är en fortsättning på det 

arbetet som egentligen inleddes redan 2008 faktiskt. För det andra därför att 

det finns en del frågetecken i det här som jag är övertygad om att vicelantrå-

det hade kunnat besvara. Nu vet jag inte hur det är med regeringskollegerna 

och hur insatta ni är i det här, men de frågeställningar som jag vill lyfta - om 

det inte kan ges svar här i salen - att man får dem till finans- och näringsut-

skottet och får dem belysta där. Det är egentligen två. Fråga ett. Vad gjorde 

att det var två megawatt gränsen som blev avgörande för hur stödnivåerna 

skulle läggas? Det finns ingen förklaring varken i detalj- eller allmänna moti-

veringen hur man kom fram till det. Den andra frågan som jag tycker är in-

tressant, är lagförslaget om produktionsstöd som sträcker sig åren 2016 -

2022 medan EU:s stödperiod, där gruppundantagen nu ingår, är t.o.m. år 

2020. Då utgår jag ifrån att landskapsregeringen har fört ett resonemang ef-

tersom man har valt att lägga lagförslagen längre tid än vad EU:s regelverk de 

facto möjliggör i nuläget. Jag hoppas att frågorna tas vidare till ansvarig mi-

nister och att vi sedan kan få dem belysta i finans- och näringsutskottet. Jag 

tycker att det kan man nästan få önska sig. 

Jag ser att jag har fyra minuter kvar och jag brukar försöka hålla taltiden 

med respekt för mina kolleger. Jag har några små frågor som jag tar upp nu 

och kommer i mitt nästa anförande att presentera en budgetmotion. 

Det jag undrar över nu är att hur regeringen tänkte när man valde att 

stärka likviditeten på bekostnad av att ett nytt fartyg till skärgårdstrafiken 

byggs? När alla som sitter i regeringen, och de flesta i den här salen, vet att 

fartygsflottan är synnerligen ålderstigen. Och att det är – jag vill inte säga 

återkommande problem – återkommande utmaningar med att få befintliga 

fartyg att kunna svara emot de krav som kommer i främsta hand från IMO, 

alltså International Maritime Organization, via trafiksäkerhetsverket och del-

vis också genom en viss nationell lagstiftning. Det förstår jag inte. Jag förstår 

ännu mindre varför man funderar på att sätta ungefär sex miljoner på en va-
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jerfärja, och börjar utreda det. Jag vet att det från tjänstemannahåll, redan 

under mina år, fanns en dröm om en ny vajerfärja. Är det så att man vill gå in 

för en ny vajerfärja, så borde det ju absolut i så fall vara fråga om en offentlig-

privat samverkan. Det vill säga att regeringen sätter prestandakraven vad det 

är man vill, vilken byggtid, vilken hastighet som fartyget ska göra, lastkapa-

citet som den ska ha, vilka tider den ska frekventera på dygnet och ett långt 

kontrakt på kanske 12-15 år, i en offentlig-privat samverkan. Vi vet alla som 

känner till offentliga-privat samverkan att det kommer på sista raden att bli 

något dyrare för landskapet, det blir det alltid. Men det finns också en vinst i 

det. Det belastar inte likviditeten på samma vis som en investering skulle 

göra. Den diskussionen kommer jag att föra vidare i finans- och näringsut-

skottet. Vi har inte tidigare gjort så. Men här öppnar sig en möjlighet, tycker 

jag, om landskapsregeringen bedömer att man behöver en ny linfärja så be-

höver man absolut fundera kring en totalentreprenad där man köper in färja 

och besättning samt drift under ett visst antal år. 

Sedan vill jag avslutningsvis fundera kring en fråga som har med miljökon-

sekvensbedömningar att göra. Minister Mika Nordberg förde i tidigare anfö-

randen - eventuellt i en replik - fram att utredningen om miljökonsekvensbe-

dömningen pågår. Men mig veterligen har de väl avslutats både på östra och 

västra Föglö och ligger väl nu ute så att allmänheten ska ha möjlighet att 

kommentera det som har kommit fram. Men att utredningsarbetet till den 

delen är färdigt. Det är ju faktiskt också utredningen om miljökonsekvensbe-

dömningen över en bro över Prästösund. Men den har, av för mig mycket 

okänd anledning, minister Mika Nordberg valt att lägga in i frysboxen, åt-

minstone så här länge. Jag tror att jag avslutar här och ber att få återkomma 

och presentera en budgetmotion i mitt nästa anförande.  

Minister Mika Nordberg, replik 

Tack för det! Det är så att undertecknad minister är ersättare för fi-

nansministern vid hans frånvaro. Han hade en personlig orsak till det. 

Han måste tyvärr avlägsna sig. Jag kan återkomma till det säkert utan-

för protokollet. 

När det gäller de här två frågorna som nämndes, så har jag antecknat 

dem och kommer att föra dem vidare och tror att de kommer att kunna 

besvaras i utskottets beredning av ärendet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack talman! Det är bra att man kan ändra sig. Jag blir lite smått och 

glatt överraskad när vicetalman Thörnroos nu helt plötsligt är för OPS, 

när hon under den perioden hon var minister var absolut emot OPS. Det 

ser jag fram emot att höra mera om och jag är glad att man ändrar sig. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack talman! Jag är ledsen att behöva ta den glädjen ifrån kollegan An-

nette Holmberg-Jansson. Jag är fortsättningsvis inte för en offentlig-

privat samverkan vad gäller det frigående tonnaget. Det var det som dis-

kuterades under den föregående perioden. Däremot kan jag tänka mig 

en offentlig-privat samverkan kring en linfärja. Därför att där finns det 
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möjligheter på ett annat vis att komma in med ersättningstonnage. Där 

finns möjlighet på finska sidan från arbets- och näringsministeriet om 

någonting skulle krångla. Motsvarande möjligheter finns inte när det 

gäller det frigående tonnaget, därför att det är ett väldigt fåtal tonnage 

som dels passar in i våra färjfästen, som är ganska ålderstigna, och dels 

som har en isklass om möjliggöra trafik året runt. 

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack talman! Ja, man får glädjas åt det lilla då. Jag hoppas att det även 

finns öppenhet när det gäller OPS då det gäller andra infrastrukturella 

lösningar från centerns sida.  

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack talman! Jag kan inte tala för hela centergruppen här. Vi har inte 

diskuterat kring offentlig-privat samverkan. Men min bestämda åsikt är, 

att när det gäller det frigående tonnaget så är det landskapet som ska 

äga fartygen. Det har jag sagt hela tiden och här är det ingen förändring 

av åsikten, trots att jag inte längre sitter i regeringsställning så håller jag 

samma linje som tidigare. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Herr talman! Vicetalman Thörnroos nämnde i sitt anförande om fär-

jorna och om förnyandet av tonnaget. När vi bygger ut österut på Föglö, 

mot Kökar, då yppar sig en utmärkt möjlighet att köra med en färja 

mindre. Bygger vi ny så kan vi ta bort två av de gamla. Då öppnar sig den 

möjligheten. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack! Jag tycker att det är positivt att ltl Torsten Sundblom ser positivt 

på skärgårdens utveckling och ser på alla möjligheter där. Men med 

tanke på den tidsåtgång som det har tagit att få en färdig miljökonse-

kvensbedömning och utredning presenterad för allmänheten och få den 

till ett beslut, så är jag mycket tveksam till om det arbetet går i samma 

hastighet, att det kommer att bli något grävt på östra Föglö överhuvud-

taget den här perioden.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Jörgen Pettersson 

Talman! Jag tänkte knyta an till något beträffande den motion som har nr 43 

och som handlar om våra mest utsatta som ska söka rättvisa i Åbo, vilket na-

turligtvis vore olyckligt. 

I den rubriken, i tilläggsbudgeten, så nämns särskilt Ålands ombudsman-

namyndighet, Datainspektionen och andra små myndigheter. Jag tycker att 

det är läge att säga några ord om datainspektionen. Det är en organisation 

som sällan syns men som finns och gör ett rätt viktigt arbete. Jag tror att det 

skulle vara bra ifall utskottet i den fortsatta behandlingen försöker bena ut 

vilken roll de egentligen spelar. Det finns många dimensioner i det. Det är en 
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enmansmyndighet, och sådana är ju aldrig riktigt optimala, för de är väldigt 

beroende av en person, det säger sig självt. Men vi har en egen domän - .ax – 

vi har en självstyrelse, vi är svenskspråkiga och de sakerna tillsammans gör 

att det inte är säkert att den inspektionen passar in i ett finskt sammanhang.  

Utmaningarna är väldigt stora för ögonblicket. Vi vet att molntjänster är 

något som kommer väldigt starkt. Nu har inte just det här lagtinget och dato-

rer alltid pratat samma språk riktigt, men mot den bakgrunden är det extra 

viktigt att det i varje fall finns en myndighet på Åland som begriper vilka ut-

maningar som vi står inför. Det handlar om personskydd, det handlar om in-

tegritet och det handlar faktiskt väldigt mycket om språk. Datainspektionen 

är nog en sådan kropp som de flesta knappt vet om att finns. Men det är väl-

digt bra, för i det ögonblicket som man behöver den så kan det ofta vara för-

sent eftersom personuppgifter och annat sprids snabbare än vindens hastig-

het i dagens läge.  

En kort inblick i vad de har gjort för någonting därifrån så är att de har 

granskat de molntjänster som vi idag inte ens har sett början på. Alla som 

tror att en hårddisk är någonting som är viktigt så har fel. I framtiden, och 

redan nu, men ännu mera framöver så lagras allt i vårt datamoln. De är till-

gängliga för allt och alla om man gör fel. Vi ser den strid som varit mellan 

Europa, EU och USA där man under en tid hade något som man kallade för 

Safe Harbour, som medgav att man kunde skicka över personuppgifter till 

USA. Det hade att göra med en massa olika försök att komma över internat-

ionell terrorism, inte minst. Men det kan ibland ske på bekostnad av den per-

sonliga integriteten. Alla som har följt nyhetsflödet under den här våren så 

vet vilka ansträngningar man har gjort för att få Apple att låsa upp något så 

banalt som i I-phone för att man ska komma åt personrelaterade uppgifter. 

Så dramatiskt lär det knappast bli på Åland, men det ställer ändå krav på att 

vi har våra akter i skick.  

Hela EU:s dataskyddsreform är otroligt komplicerad. Där behövs faktiskt 

någon som på riktigt granskar det och följer upp vilken effekt det har på vår 

självstyrelse och vilken effekt det har på ålänningarna. 

Om vi lämnar över den, vilket antyds i tilläggsbudgeten, så kan det kanske 

hända att man sparar någon slant på det, det är möjligt. Det handlar just nu 

om en årslön drygt. Men man riskerar samtidigt att förlora kontrollen över 

någonting som kan vara det viktigaste som vi har i framtiden, alltså våra per-

sonuppgifter och de sätt som vi kan använda dem på.  

Därför skulle jag uppskatta om finans- och näringsutskottet kunde göra 

sådana höranden som skulle bringa ljus över vilket behov som denna datain-

spektion idag fyller. Vi ska inte spara på ett sådant sätt att vi förlorar kontrol-

len över oss själva.  

Ltl Runar Karlsson 

Herr talman! Jag har varit upp några gånger under den här debatten och för-

sökt föra fram olika besparingsförslag, för att råda bot på ekonomin, och jag 

är glad att jag nu ser att finansutskottets ordförande sitter på plats - som all-

tid! Jag har en idé som jag skulle vilja att finans- och näringsutskottet speci-

ellt ska titta på. Det gäller vindkraftsstödet, som jag i och för sig understöder, 

men det kan få verkligt konstiga konsekvenser vad det gäller pengar för skat-

tebetalarna. 
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Förslaget, om jag har förstått det rätt, utgår ifrån att alla vindkraftverk som 

är större än två megawatt, alltså alla vindkraftverk som finns ute på Båtskä-

ren, ska ges ett stöd på 6,9 euro per megawatt. Tillika säger man att om dessa 

vindkraftverk får 36,90 per megawatt i marknadspris inklusive stöd, då flyter 

det på. Så säger man i lagtexten. De mindre vindkraftverken, under två me-

gawatt, måste få lite mera stöd. Där säger man, att om marknadspriset och 

stödet är 55 euro per megawatt så då flyter det på. Då ska man få stöd. Om 

det råkar sig att marknadspriset är så lågt att man kan ge maximalt stöd - det 

är en flytande skala, ju högre marknadspriset är desto mindre stöd får man, 

till en viss nivå, då man inte får någonting alls. Är det så de tre första åren, 

2017, 2018 och 2019, att elpriset ligger så lågt att man får maximalt stöd, då 

kommer landskapsregeringen att ge tre miljoner i stöd för de tre åren. Om 

det sedan skulle visa sig – vilket tendensen nu pekar på, att elpriset håller på 

att stiga i sakta mak, av den orsaken att man håller på att stänga ner kraftverk 

i Norden och på andra platser pga. att de är olönsamma – då kommer man 

till den nivå där marknaden är och det börjar bli på gränsen, speciellt vinter-

tid att det finns tillräckligt med kraft, precis som skedde i vintras. Då var det 

fem före att det skulle bli brist på el i Norden. Det gjorde att elpriset steg till 

60-70 euro per megawatt. Det kan, enligt dem jag pratat med på el-sidan, 

mycket väl hända de kommande vintrarna om det blir kalla vintrar. Säg att de 

kalla vintrarna infaller i slutet av perioden mellan 2019-2022. Säg att elpriset 

skulle ligga på 50-60 euro per megawatt i snitt per år, vilket inte är en orimlig 

tanke. Jag räknade ut att om Båtskären skulle få 56 euro per megawattimme i 

stället för 36 så skulle de då, utgående från att 36,19 skulle vara Break-even, 

göra en halv miljon i vinst. Det kan mycket väl vara så att man gör miljon-

vinst i slutet av perioden, utan stöd, om marknadspriset blir tillräckligt högt. 

Då har man betalat 1,3 miljoner precis i onödan. Man kan ju få så mycket på 

slutet så att det skulle ha täckt det som borde kommit upp till de första åren, 

man tar en affärsrisk, om man säger så. 

Det här tycker jag absolut att finans- och näringsutskottet ska titta på om 

den här risken finns och vad man i så fall borde gör åt den. Jag tycker att om 

det visar sig att det blir ett högt pris i slutet av perioden så ska man vara 

tvungen att betala tillbaka stödet, åtminstone till vissa delar - kanske 75 pro-

cent - dock högst den summan som man har fått i stöd förstås. Det måste fin-

nas en regulator som reglerar detta. Om det är så att man börjar tjäna bra 

med pengar - vilket är jättebra - men det får inte vara på bekostnad av skatte-

betalarna, speciellt när vi har ont om pengar. Här kan man faktiskt spara, 

kanske upp emot en miljon, kanske t.o.m. mera med lite tur.  

Jag vet inte om alla förstår det här - knappt jag själv - men jag har försökt 

sätta mig in så gott det går. Jag tror att jag förstår det rätt bra men ber att ut-

skottet verkligen synar det här. Som alltid så ska man inte betala mer än man 

måste betala. Gör man det så blir det ju utdelning till andelsägarna och ak-

tieägarna, vilket är jättebra. Men det får ju inte vara av skattepengar. För att 

hålla stödet flytande fram till 2022 för att sedan, om inget radikalt händer, så 

kommer elpriset att vara högre. Det påstår i alla fall de som är inom bran-

schen, så långt man vet. Fast man kan ju aldrig veta förstås. Men i och med 

att det läggs ner mindre kraftverk nu i rätt rasande takt, så kommer man nå-

gonstans till Break-even. Och tendensen är att elpriset stiger sakta mak. 
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Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, herr talman! Jag undrar om det här är något som vi kan förvänta 

oss att ltl Runar Karlsson vill införa även vid andra stöd. Säg att bönder 

får väldigt bra jordbruksstöd och sedan säljer de sina produkter för väl-

digt mycket, ska de då betala tillbaka de stöden? Det finns en hel del 

gårdar som har stora traktorer som de kanske inte behöver, fyra-fem 

olika. Var ska vi dra gränsen för när vi betalar ut stöd och sedan kräver 

det tillbaka? 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Åtminstone som det har varit tidigare här idag så har tal-

mannen sagt att vi måste hålla oss till ärendet. Jag väljer att inte svara 

för jag tänker hålla mig till ärendet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack herr talman! Jag försökte förstå ltl Runar Karlsson. Hans resone-

mang bygger väl på att man ger ett stöd per år, eftersom han själv sade 

att när det överstiger 0,46 så upphör stödet. Det betyder att man binder 

stödet per år, men om man binder stödet per månad t.ex., då är ju inte 

den tidsperiod då man får lite mera stöd - att du får exakt - det kommer 

du aldrig att få. Det kan ju finans- och näringsutskottet titta på i sådant 

fall, om det är en möjlighet. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Talman! Om jag har läst det här rätt så förstår jag att det blir ett medel-

pris per sex kalendermånader. Det är det man utgår ifrån. Jag har räk-

nat ut det på det sättet. Det är det man borde hänvisa till. Om medelpri-

set för Båtskärens vindkraftsmöllor är 36,90 under en sex månaders ka-

lenderperiod - alltså januari till juni - då får man inget stöd. Om det 

sjunker till 29,90 så får man maximalt stöd. Och mellan 29,90 och 

36,90 så är det en flytande skala. Om det sedan under de därpå följande 

sex månadersperioden skulle stiga till 46 under sex månader, då gör 

man i alla fall en vinst på flera hundra tusen, utgående från det resone-

manget att 36.90 är den kritiska nivån. Det är väl därför man mer eller 

mindre garanterar 36,90, respektive 55 för mindre verk, för man anser 

att det är det som man behöver för att det ska flyta, annars finns risk att 

man lägger ner det. 

Talmannen 

Tiden är ute. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! Det enda sättet där jag ser att man ska kunna ändra 

det - om det är på sex månader - är att man har kortare intervaller som 

man binder priset. Men det är något som finans- och näringsutskottet 

kan titta på.  
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Ltl Runar Karlsson, replik 

Ja, herr talman, jag är också nöjd med det som ledamoten Eklund slu-

tade med. Jag hoppas att man ska fördjupa sig i det här. Det kan vara så 

att jag har misstolkat eller läst fel, men det är i alla fall bra att man för-

djupar sig i det och kommer med en presentation om vilka risker och 

vilka möjligheter det finns och hur det kan slå osv. Det skulle jag vara 

tacksam för. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Britt Lundberg  

Herr talman! Vi kan efter debatten så här långt konstatera att det finns en hel 

del arbete som är ogjort. Regeringen behöver samla sig och prata ihop sig in-

för behandlingen i finans- och näringsutskottet för att kunna komma med be-

sked så att vi folkvalda på ett rimligt sätt kan ta ställning till vad det är som är 

regeringens linje och vad som det egentligen står i budgeten. Att det finns 

olika synpunkter och bestämda ståndpunkter som står emot varandra gör det 

ju förstås i det närmaste omöjligt att veta vad det egentligen är som väntar.  

Det finns många viktiga saker i tilläggsbudgeten och särskilt en mening 

som jag tänker uppehålla mig vid en stund den lyder ”Utbildningarna ska 

möta allt högre krav på kvalité och anpassning till teknik och förändringar i 

omvärlden”. En oerhört viktig och bra mening, för in i den läser vi förstås in 

att kvaliteten inte ses som ett problem utan som en tillgång och en ambition. 

”Lika som i Finland” har nämns många gånger i dag och hittills under den 

här mandatperioden har de allra flesta lagförslagen varit just lika som i Fin-

land. 

En förändring som jag vet att är på gång inom sjöfartsutbildningen i Fin-

land är att sänka kvaliteten på sjöingenjörsutbildningen, jag vågar inte säga 

om jag har exakt rätt namn på utbildningen och examen. Det som är på gång 

att förverkligas i Finland är att man omvärderar praktiken som man gör, som 

tidigare har varit värd, jag tror det är 54 studiepoäng, så ska nu uppgraderas 

utan några tilläggskrav och helt plötsligt bli värt 108 studiepoäng. Det blir 

alltså en rätt radikal kvalitetssänkning och minskning av utbildningen där det 

teoretiska i stället kan dras ner med motsvarande. Det mest anmärknings-

värda är att utbildningen, den utbildning som nu kommer att genomföras i 

Finland, så kommer sedan inte att ge behörighet till att fortsatta studier inom 

högskolevärlden, detta trots Bolognaprocessen som skapat ett system där en 

utbildning alltid ska kunna leda till en högre. Alla känner till det livslånga lä-

randet som har varit ledstjärna inom EU inom många, många år. 

Så här, bästa regering, hoppas jag att ni inte går in för att göra likadant 

som i Finland, att ni inte ens har tänkt tanken. För jag hoppas att ni menar 

vad ni skriver och möter kraven på kvalitet. På Åland ska sjöfartsutbildningen 

vara ledande och vara av hög kvalitet.  

Slutligen några ord om demokrati. Vi har i två dagar kunnat konstatera att 

egentligen så begär regeringen nu fullmakt in blanco av lagtinget. Min tolk-

ning är att inbesparingsmålen har ett brett, kanske rent av ett totalt stöd, här 

i salen. Jag tycker att en god budgetprocess saknas, att ett steg saknas för att 

vara en god budgetprocess, dvs. att vi i lagtinget skulle få diskutera de över-

gripande målsättningarna. Om det inte kommer mer information än vi fått 
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hittills så godkänns budgeten och regeringen kan sedan utreda och komma 

överens och utan lagtingets vägledning föra in färdiga förslag i budgeten för 

2017.  

Det vore bättre att presentera ramar som är förankrade i rimlig omfattning 

och övergripande bland de berörda och förstås färdigt överenskomna inom 

regeringen. Nu talar vi inte om detaljer utan övergripande så att regeringens 

politik och riktning kan diskuteras öppet så att också ålänningarna får del av 

hur regeringen funderar.  

Den andra demokratiaspekten som jag skulle vilja lyfta är den glesa närva-

ron från regeringen. Den har varit gles hela den här budgetdebatten. Lantrå-

det har sagt att regeringen ska vara lyhörd och har upprepade gånger upp-

manat oppositionen att vara med och har t.o.m. några gånger avkrävt ansvar 

för politiken även från oppositionen. Det vore önskvärt och lagtinget, och de-

batten från oss som representerar Ålands folk, skulle förtjäna en större re-

spekt och prioritet. För den här debatten har det inte visats mycket intresse 

för vad parlamentet diskuterar.  

Vi ställde åtta frågor till regeringen på förhand för att ge den försprång och 

för att få en så innehållsrik och saklig debatt som möjligt. Vi får konstatera att 

detta initiativ inte har uppskattats eftersom det förbigåtts med tystnad från 

regeringen. Förhoppningsvis så använder regeringspartierna nu tiden, paral-

lellt med behandlingen i finans- och näringsutskottet, att komma samman 

och komma överens för att kunna ge besked, så att vi kan föra en mer inne-

hållsrik diskussion när utskottet kommer med sitt betänkande, efter att ha 

arbetat med vägkosten som kommit från salen och det som skrivs i regering-

ens budget. Med hopp om en öppnare och modernare och mera transparent 

demokrati.  

Ltl Stephan Toivonen 

Tack herr talman! Ärade ledamöter! Jag tänkte tala några ord om några 

andra motioner som jag har.  

En motion - den var verkligen inte stor - berörde Ålandstrafiken. När jag 

läste igenom tilläggsbudgeten så står det på sid. 7 så här ”Behovet av att mo-

dernisera datasystemet vid Ålandstrafiken för att förbättra servicenivån är 

välkända och insatser har gjorts under det senaste året för att förbättra 

kundservicen”. Sedan står det ”Landskapsregeringen avser under mandat-

perioden att återkomma gällande utvecklingen av verksamheten”. Vi har ju 

hört kritik i den här salen och vi har läst i tidningarna ganska mycket kritik 

kring Ålandstrafiken, även om den har blivit mycket bättre. Man vill alltså 

skära ner 14 000 euro. Det är verkligen ingen stor summa. Jag har i min mot-

ion föreslagit att man helt enkelt stryker neddragningen. 

Ni kanske inte kommer ihåg, men jag har nog debatterat skärgårdstrafiken 

också. Då noterade jag att skärgårdstrafiken faktiskt subventioneras mer än 

ÅHS. Vi ser i budgetförslaget att självfinansieringsgraden på ÅHS är 8,2 pro-

cent och den vill ni höja till tio. Det var någon som nämnde att den eventuellt 

låg på 6,5 i skärgårdstrafiken. Jag vill minnas att den var 5,5 när jag såg, vil-

ket inte spelar någon roll. Den är i varje fall lägre än vad den är på ÅHS. Och 

precis som ltl Runar Karlsson talade om, så nog är det märkligt med priserna 

för en familj med årskorten på skärgårdsfärjorna och att vad det kostar när 

man går till sjukhuset. Nog är det märkligt att det ska vara så mycket dyrare 

att gå till sjukhuset. Är prioriteringarna rätt? 
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Jag räknade ut att den här besparingen på 14 000 euro, som ni har öppnat 

ett moment för. Om ni höjer självfinansieringsgraden på skärgårdstrafiken 

med 0,06 procent, så sparar ni in 14 000. Det är så små, små avgifter. Per-

sonligen skrev jag att man väl borde ha samma självfinansieringsgrad på 

skärgårdstrafiken som man har på ÅHS. Varför ska man finansiera det mera 

än sjukvård? Momentet är på 14 000 men jag hittar ingenstans att ni diskute-

rar självfinansieringsgraden när det gäller skärgårdstrafiken, men nog när det 

gäller ÅHS. 

Sedan vill jag lyfta fram internhyrorna. Det har också nämnts här flera 

gånger. Fastighetsverket är ett nytt bolag och det är ett klassiskt problem 

detta med internhyror. Idén är att de ska motsvara marknadshyror och det är 

klart att det är svårt med specialutrymmen, att få fram någon marknadshyra 

för dem. Men det är vissa fall som sticker ut och som har diskuterats. Därför 

plockar jag fram två av fallen. Det ena är Guttorp, som har fått sparkrav på 

sig. Visserligen sade minister Perämaa att sparkravet kanske skulle vara lika 

stort om man justerade internhyran. Det kanhända att man bara satt den här 

summan ändå. Om man uppfattar internhyran som oskälig så då känns 

kanske inte den här besparingen korrekt. Det skulle vara bättre att korrigera 

internhyran. 

Det andra är ÅMHM som är samma sak. Det känns kanske lite inkorrekt. 

Därför gav jag ett förslag. Det talas om att man ska justera internräntorna. 

Det är också fastighetsvärderingarna som ligger till grund för internhyrorna, 

det är den skrivningen som jag satte till. 

När det gällde ÅMHM så fanns det en liten besparing på 5 000 euro på la-

boratoriet och jag tyckte att en sommarjobbare kan ni väl ha. Det är lättare 

att hitta sommarjobb inom turismen, men studerar man kemi så är det nog 

inte så lätt att få sommarjobb på Åland. Det kunde vara kvar enligt min me-

ning. Att ha ett sparmoment på 5 000 när man ska försöka spara 6,5 miljoner 

så känns lite smått! 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack talman! Vad gäller inbesparingen på skärgårdstrafiken på 14 000 

så gör det nog varken till eller från för ett nytt bokningssystem. Den 

förra landskapsregeringen hade upptagit i budgeten, jag kommer inte 

ihåg om det var 300 000 eller 400 000 för hela arbetet. Då fanns det 

pengar men då fanns det ingen personal som kunde göra det, pga. olika 

anledningar. Jag tror att dessa 14 000 snarare hänför sig till kostnader 

för personalen som har varit underbemannad, att det är därför som de 

inte har gått åt, det är vad jag tror.  

Vad sedan gäller skärgårdstrafiken så måste jag säga att det irriterar 

mig alldeles rysligt, oberoende vem som säger det eller från vilket parti, 

när skärgårdstrafiken ska jämföras med sjukvården. Det är ungefär som 

att skärgårdsborna inte behöver någon sjukvård, alltså ska de betala 

mera när de åker på färjorna? Jag tycker att vi kanske borde fundera på 

broavgifter och annat också om det nu är så att det ska börja tas mera 

betalt på färjorna. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, herr talman! Det är min personliga uppfattning att varför ska man 

subventionera skärgårdstrafiken mera än sjukvården? Det är de två pos-
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terna som kostar mycket och som subventioneras. Det finns också 

andra. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Det finns saker som man kan fundera över varför man ska sub-

ventionera, t.ex. lagtingsledamöternas arvoden. Finns de på plats hela 

tiden under gula veckor och gröna veckor. Vad är det vi betalar för 

egentligen? Det finns mycket man kan diskutera kring. Men det jag vill 

ge mitt stöd för, det är diskussionerna som ledamoten har kring intern-

hyran. För den är nog mycket märkligt framtagen under en lång tid. Där 

är det också glädjande att landskapsregeringen, om jag förstår minister 

Perämaa rätt, kommer att försöka titta på internhyrorna och få dem 

mera realistiska än vad de nu är. Det känns som om vissa är tilltagna 

hur som helst. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, herr talman! Det är bra att vi är rätt så överens i den frågan! 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack herr talman! Jag har bara en kort fråga. När det gäller 14 000 för 

Ålandstrafiken. Med vilken motivering, förutom att det är en liten 

summa, vill Åländsk Demokrati sätta tillbaka dem? Vad ska vi använda 

dem till? 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, herr talman! Eftersom man tidigare i samma budgetförslag har 

beskrivit hur viktiga de där pengarna är, så ville jag få fram det där – 

som vissa inte tycker om – att man eventuellt kunde fundera på självfi-

nansieringsgraden i skärgårdstrafiken. Det var lite den problematiken 

som jag ville få fram. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Minister Mika Nordberg 

Herr talman! Jag väljer att i anförande besvara några av de frågeställningar 

som kom i replikskiftet. Jag tycker att det är svårt veta hur lång tid man har 

på sig i replikskiftena från bänken, så en klocka här skulle vara bra som skulle 

visa hur många sekunder man har kvar att tala. 

Det som efterfrågades från vicetalman Thörnroos, var hur landskapsrege-

ringen tänkte när det gäller att stärka likviditeten när det gäller tonnageinför-

skaffningen. De diskussioner som landskapsregeringen har haft grundar sig 

på skrivningarna i regeringsprogrammet, där man från regeringens sida först 

vill titta på kortrutten och var det här fartyget i så fall behövs. Orsaken är den 

att det kanske kan behövas olika typer av fartyg, beroende på vilka sträckor 

de ska trafikera. 

Tanken för det fartyg som en tidigare regering processade fram underlag 

för, var att det skulle trafikera mellan Åva och Osnäs. Det kan hända att den 
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här landskapsregeringen har större användning på någon annan linje för en 

ny färja.  

Orsaken när det gäller likviditetsförbättringen var att även den nya land-

skapsregeringen diskuterar alternativa finansieringsmodeller som lyfts, t.ex. 

OPS. Vi har tidigare hört att vicetalman Thörnroos inte alls var positiv till det 

här med OPS utan har tyckt att man ska äga färjorna. Det ligger en poäng i 

det resonemanget. Då finns det en möjlighet, att vid en upphandling av OPS, 

där näringsidkaren köper fartyget, är att man överenskommer om en åter-

köpsklausul vid en beställning av ett nytt fartyg. Man kan t.ex. ha en avtalspe-

riod på 12 år för att trafikera mellan punkt A och punkt B, där man avtalar 

om att den nya entreprenören beställer en färja i enlighet med vissa specifi-

kationer, och när avtalstiden är över, så har landskapsregeringen en åter-

köpsklausul som möjliggör att det nya fartyg som skaffades, inte försvinner 

bort från den åländska skärgården, utan kan fortsätta tjäna ålänningarna. Det 

var svaret på den frågan. 

Då tar vi nästa! Det handlar om miljökonsekvensbedömningen. Jag sade i 

ett replikskifte att det här pågår. Vad menade jag med att det pågår? Jo, VSP i 

Sverige som har gjort själva miljökonsekvensberedningen, alltså själva utred-

ningen är gjord. Men, vad som ytterligare behöver göras är att den ska tillstäl-

las allmänheten till påseende under 28 dagar, det är precis det som pågår 

med MKB:n angående västra Föglö. En tidsperiod på 28 dagar där allmän-

heten får ha sina åsikter, om de som gjorde MKB:n har fått med alla blom-

mor, alla naturvärden och alla kulturvärden och allt annat. Efter det så svarar 

landskapsregeringen på den och sedan fastställer MKB:n, precis som en väg-

plan.  

Avslutningsvis, herr talman, när vi sedan pratar om miljökonsekvensbe-

dömningen för Prästösund så är det samma sak med den. Den är färdig. Men 

pga. att landskapsregeringen har haft en vakant tjänst, när det gäller bro- och 

hamningenjören, och nu har fått en vikarie, så väljer vi från landskapsrege-

ringen, att ta en miljökonsekvensbedömning i taget. När MKB:n för västra 

Föglö är avslutad och klar så har vi beredskap att under tidig höst ställa ut 

även Prästösund till allmänhetens påseende. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack talman! Tack för de klargörandena! Jag tror att vi förstår varandra 

fullt ut. Vad gäller den förra landskapsregeringens val av placering av ett 

nytt fartyg så var det i första hand kopplat till var det fanns problem 

med de tunga lasterna, alltså var det är svårt att få fiskbilarna i princip 

att rymmas med. Det har det funnits en flaskhals i Åva - Osnäs. Det går 

inte att komma ifrån. 

Vad sedan gäller olika typer av fartyg, så är trafikområdena desamma. 

Det betyder att en viss form av byggnation av fartygen krävs, pga. de 

nationella och de internationella föreskrifter som finns. Tanken med att 

ha likartade fartyg, i den förra landskapsregeringen, där även modera-

terna ingick – vill jag erinra er om – så var att man ganska enkelt ska 

kunna flytta ett fartyg från ett ställe till ett annat och därigenom möjlig-

göra ett maximalt utnyttjande av kapaciteten. 
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Minister Mika Nordberg, replik 

Tack för det herr talman! Precis så är det! Tanken är att de olika farty-

gen ska vara möjliga att flytta mellan olika platser. Men vi vet också att 

det fartyg som man tidigare har tittat på så har framdrivningstekniken 

varit LNG. Nu visar det sig att LNG inte är det absolut modernaste och 

det senaste utan man har övergått till elframdrift. Det gör ju också att en 

eventuell placering av ett nytt fartyg med LNG, skulle i princip, pga. 

bränslepåfyllnad och annat, passat bäst på Åva – Osnäs och vissa kom-

plikationer skulle ha krävts för andra placeringar. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack talman! Visst är det så att utvecklingen går framåt. Men om jag 

minns rätt nu så fanns det också möjlighet att i ett senare skede kom-

plettera med batteridrift. Så var åtminstone tanken vid den tidpunkten. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack talman! Jag tänkte, om jag skulle få fylla på minister Nordbergs 

tankar om 12-års tid med OPS-finansiering. Det kan ju vara så också att 

man kanske inte behöver återköpa den utan att samma driftsentrepre-

nör vill fortsätta några år till och ger ett bra anbud. Då kan man också 

fortsätta med fartyget fast man inte köper det tillbaka. Det finns flera 

möjligheter. 

Minister Mika Nordberg, replik 

Tack! Jo, det är ju EU:s olika direktiv i upphandlingarna som bestäm-

mer tidsperioden och hur långa de här olika avtalen får vara. Det är uti-

från det som vi har kommit fram till att en av de längsta maximitidspe-

rioderna är 12 år. Då har man kunnat argumentera på det viset, att vi 

inte kan göra så med skattebetalarnas pengar att vi beställer en ny färja 

som sedan riskerar att försvinna bort till andra breddgrader någonstans 

och sedan måste vi göra om samma resa igen. Det är där den här åter-

köpsklausulen kommer in. När vi då, med skattebetalarnas medel, kun-

nat skaffa nytt tonnage, så säkerställer vi också att det blir kvar. För de 

här problemen har man haft i vår omvärld. Om man tittar västerut och 

österut så har de här driftsprivatiseringarna just gjort det, att du kanske 

har ett bra fartyg första perioden men nästa period får man ett mycket 

sämre fartyg. Därav detta. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Men samtidigt så kan du ju sluta ett nytt kontrakt 

med ett liknande fartyg, och då behöver man inte köpa det tillbaka utan 

fortsätter med ett nytt kontrakt. Sedan kanske man kan köpa tillbaka det 

efter ett visst antal år senare i stället. Det är en fortsättning och en lång-

siktighet. Jag tror att den skulle vara bra. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 
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Vtm Veronica Thörnroos 

Tack talman! Jag tänkte ägna det här anförandet åt budgetmotion nr 38, där 

jag är första undertecknare. Det har att göra med Ålands digitala agenda. Där 

skriver vi inledningsvis att ”Initiativet till att skapa ett gemensamt IT-bolag 

för den åländska offentliga sektorn, som sedermera döptas till Ålands digi-

tala agenda, var klokt. Men landskapsregeringen kan idag konstatera att 

det arbetet krävt betydligt mycket mera tid och resurser än vad som inled-

ningsvis uppskattades. Landskapsregeringen konstaterar vidare att en del 

arbete återstår innan ÅDA ab fungerar som det från början var tänkt. Vi 

delar den synen fullt ut. Då den största delen av de olika myndigheternas 

arbete kräver ett fungerande datasystem och en snabb aktiv datasupport, 

vid problem, har det offentliga Åland inte råd med att missköta teknikskul-

den”. Och med hänvisning till det anförda sedan så har vi tre olika klämmar. 

Dels ”att ÅDA ges i uppdrag att prioritera den egna verksamheten, dvs. 

kundernas behov av snabb, aktiv datasupport innan bolaget ansluter ytter-

ligare kunder eller åtar sig nya uppdrag”. Samma sak återfinns sedan under 

andra moment i budgeten. Det som är det viktiga när landskapet gör en re-

form – vi har haft ett antal olika, vi har Ålands hälso- och sjukvård på 1990-

talet, vi har yrkeshögskolorna, sedermera Högskolan, vi har gymnasierefor-

men och vi har Ålands digitala Agenda – det är att man ärligt och analytiskt 

vågar ifrågasätta det resultat som man kommer fram till. Blev det här som vi 

hade tänkt eller blev det inte det. Och om det inte blev det så bör man helt 

enkelt stanna upp och så bör man lägga om kursen. I det här fallet så har det 

visat sig att uppenbarligen är arbetsbördan för stor efter sammanslagningen. 

Vi vet också, utan att gå in i alltför mycket detaljer, att kostnaderna har blivit 

avsevärt mycket högre än vad som var tänkt. Vi vet att sjukskrivningarna är 

väldigt, väldigt höga fortsättningsvis och vi vet, alla vi som sitter här och även 

andra myndigheter, att servicenivån har sänkts avsevärt. Det här är inte en 

enskild persons fel. Jag tror att man gör det lite för enkelt för sig om man 

bara plockar ut en person och säger att det är han eller hon som är orsaken 

till det här. Det är nog ett antal olika händelser som har gjort att det initiativ 

som togs från början inte fullt ut motsvarar verkligheten. Därför är vår upp-

maning, helt enkelt, att Ålands digitala agenda bör sätta allt fokus på den in-

terna verksamheten, att ta hand om sin egen personal, se till att supporten ut 

till olika myndigheter, till landskapsregering och till lagting fungerar, innan 

man fortsätter med olika projekt och med olika upphandlingar. Det är vad vi 

önskar att ska ske med Ålands digitala agenda. 

Minister Tony Asumaa, replik 

Tack, herr talman! Ålands digitala agenda är som sagt inte en digital 

agenda för Åland utan ett aktiebolag som sköter support och drift för 

den offentliga förvaltningen.  

ÅDA var i princip den enda reformen som centern fick till stånd un-

der sin mandatperiod. Hur tycker vtm Veronica Thörnroos att den re-

formen har slagit ut? 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack! Jag vill börja med att säga, precis det som också står här, att ”ini-

tiativet till att skapa ett gemensamt IT-bolag för den åländska offent-

liga sektorn, Ålands digitala agenda, var klokt”. Den samlade land-
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skapsregeringen, där även moderaterna och socialdemokraterna ingick 

vid den tiden, var överens. Det här var ett klokt beslut och det här ska vi 

försöka driva. För vi såg att här finns samordningsvinster att göra. Att 

sedan utfallet inte har blivit det önskade har ingenting att göra med de 

politiska visionerna som den förra landskapsregeringen hade. Men det 

man måste våga göra, det är stanna upp och ta ut en ny kurs som är den 

rätta. 

För övrigt så skulle jag nog vilja säga, lite blygsamt förstås, att jag tror 

att privatiseringen av sjötrafiken kanske nog var den största reform som 

centern, eller något parti, genomfört här i Ålands lagting. 

Minister Tony Asumaa, replik 

I motionen står det också att ÅDA i princip ska ta paus och ägna sig åt 

det. Men ändå har centerns före detta finansminister i två omgångar 

uppmanat ÅDA att ta med alla underliggande myndigheter som land-

skapet har i sin verksamhet, fast man både från den myndigheten och 

från ÅDA:s sida sagt att kapaciteten kanske inte räcker till.  

Senast den 14 oktober skickades en sådan uppmaning ut. Och nu, 

några månader senare så är man av helt annan åsikt, nu är det dags för 

paus! Nog har vi sett det där också, det är lite som med finanserna att 

vad var det vi sa, men det vill man ju inte säga. Kanske också det här 

med ÅDA, det forcerades fram och var kanske inte så välgrundat som 

man hade tänkt. Vi håller med om att idén är god med i praktiken har 

det kanske inte fungerat som idén var tänkt. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack talman! Det är mycket möjligt att den förra regeringen i oktober 

skickade ut ett brev till underlydande myndigheter och uppmanade dem 

att aktivt öka samarbetet med ÅDA. Det kan jag inte svara på. Det jag 

däremot kan säga, och det står jag fortsättningsvis för, att precis som 

med alla andra reformer så fanns det här en politisk vilja från land-

skapsregeringen Gunell att samordna detta. Det var den politiska viljan 

som man har gått in med och försöker verkställa. Att man sedan inte har 

lyckats fullt ut tycker jag inte att man behöver skämmas för. Man behö-

ver snarare skämmas för om man ingenting skulle ha gjort eller ingen-

ting skulle ha försökt. Men i den landskapsregeringen fanns det visioner 

och det fanns klara målsättningar. Sedan var det visioner som vi inte 

klarade av att leva upp till men vi visste åtminstone vad vi ville göra. Vi 

lade inte fram en första tilläggsbudget – en omställning – där vi plock-

ade bort 4 000 och 5 000 euro och ingen visste hur det skulle sluta. Det 

var inte så det var under Gunells ledning. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Stephan Toivonen 

Herr talman! Ärade ledamöter! Jag tänkte varva lite med vindkraftshistorien. 

Jag frågade i måndags vilken av artiklarna man baserar sig på. Det fanns som 

sagt 58 stycken och ungefär 70 sidor text. Jag tror att de var nummer 42. Där 

talar man nämligen om vindkraftverk. Det jag märker är att man delar in dem 

som är mindre än en megawatt och de som är mindre än sex megawatt. Då 
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var det någon som frågade varför det ska vara två megawatt och det vet jag 

inte, efter att ha tittat på den här artikeln. Men det kanske står i någon annan, 

men det är nu den här jag har hittat. 

Det finns också några andra frågetecken. Det står nämligen att det ska vara 

anläggningar med färre än sex produktionsenheter. Då bläddrade jag till lag-

förslaget och konstaterade att här finns 21 vindkraftverk. Då undrar jag hur 

landskapsregeringen ska lyckas övertyga dem i Bryssel om att 21 är mindre 

än sex? Men man har väl kontrollerat att det säkert stämmer så det är inget 

problem. 

Sista meningen tycker jag också att var lite intressant. Där står att ”Allt ti-

digare beviljat investeringsstöd ska dras av från driftsstödet”. Nu har vi 

ingen minister överhuvudtaget, varken finansminister eller vicelantråd eller 

lantråd eller någonting som kan svara på det. Har det getts investeringsstöd?  

Så här sent kanske man kan skämta lite. När jag höll på och skrev ut det 

här så blev det ett tryckfel, då stod det ”vicetantrådet”.  

Man kan fråga sig om det är den här paragrafen, den innehåller regler 

kring vindkraftverk. Hur får man det till mindre än sex? Har det beviljats in-

vesteringsstöd? 

Men, som jag sade tidigare, även om lagtinget antar den här lagen, vilket 

alla utgår ifrån att händer, så är det så att samtliga ålänningar har rätt att 

vända sig till EU-kommissionen för att få det granskat. Jag har redan sett ett 

utkast. Det finns nämligen färdiga mallar, det är bara att skriva in vilket 

ärende och vilken artikel osv. Bara vi får det bekräftat att det är 42:an så 

kommer den att granskas. 

Ledamot Wikström och jag vet ju var det granskas. Det var Wikström som 

satt på Katainens stol, jag satt bredvid! Ja, jag har min lapp kvar förresten 

ännu.  

De här anmälningarna kan göras på svenska så det är inget problem med 

det. Men frågan är vad som händer om det här strider mot EU-rätten. Vem 

betalar skadeståndet? Är det Finland? Är det Åland? Det här ska gå igenom 

som budgetlag och det betyder att efter att lagen blir godkänd så ska det så 

småningom granskas av HD, så småningom av ÅD original och efter något år 

- det tar väl två, tre år - så granskas den av kommissionen. 

Herr talman! Jag har noterat att det finns från förr ett antal icke notifie-

rade stöd i branschen och nu ser vi att regeringen försöker få igenom den här 

lagen i raketfart. Man behöver inte vara raketforskare för att inse att om före-

tagen är beroende av stora subventioner och man inte får dem, så då är det 

förmodligen inte så trevligt läge. Har regeringen sett de senaste boksluten? 

På nätet finns de inte. Det finns det nästsenaste och året före det och gör man 

en extra polering så ser det inte så trevligt ut, nej. Frågan är om regeringen 

hamnar i det läget att ni beviljar stöd till ett företag som kanske juridiskt inte 

ens får existera? Det kan vara ganska allvarliga saker. 

När jag tittar på de här företagen i branschen så visar det sig dessutom att 

det finns ett ganska komplicerat korsägande, vilket gör att balansräkningen 

blir väldigt svår att granska. Jag trodde att det var vindmöllorna som var den 

stora tillgången i de här bolagen men de facto är det andelarna i de andra bo-

lagen som är bolagens stora tillgång. Och alla bolag går med förlust. Man har 

alltså andel i bolag som går med förlust som är de stora värdena. 

Har man korsägande så blir det väldigt komplicerat med värderingspro-

blemen och dessutom blir det en ökad risk, man brukar tala om en dominoef-
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fekt. Men finans- och näringsutskottet leds ju som bekant av en mycket erfa-

ren revisor så där är situationen bra. 

Kan jag gå några minuter över?  

Frågan är vilket som blir lagtingets ansvar. Personligen kommer jag att re-

servera mig för jag har sett tillräckligt mycket i den här härvan. Jag anser att 

det är för stora risker, det är det som det är fråga om. Det är inte fråga om 

vindkraft och om jag gillar den eller inte. Det finns en massa risker. 

Jag har sett trassliga härvor. Det talas om utlovade stöd, brutna löften, det 

talas om handslag som visserligen var artiga men som ingen höll. Då är frå-

gan vilka löften har regeringen gett?  

Vi som är lite äldre så minns kanske Birkas beställning på Wärtsilävarvet i 

tiden. Det slutade med att Birka stämde staten. Frågan är hur det ser ut. Vilka 

löften har getts av regeringen? Det verkar vara väldigt, väldigt bråttom med 

den här lagen. 

Om lagen klubbas igenom så kommer regeringen att kunna betala ut, giss-

ningsvis 320 000 euro innan HD och ÅD original har hunnit granska det och 

gissningsvis en halv till en miljon innan kommissionen har granskat det. Så 

vad händer om någon av dessa tre instanser fäller den här lagen? Det finns 

jurister här som kanske kan redogöra för det.  

Med beaktande av den trasslighet, borde vi diskutera säkerheten för de här 

bolagen? Finland ville ha säkerhet när man skulle betala stöd till Grekland.  

Det finns säkert en massa saker som jag inte har tänkt på, med det ledamot 

Karlsson talade om, att priserna går upp på vintern och bolagen gör vinst, på 

sommaren går priserna ner, och då får de stöd. Det känns kanske lite märk-

ligt. Då är det väl bättre att man tar det på årsbasis och inte delar upp det 

halvårsvis. Det var bara en spontan sak för jag tänkte inte på den saken. 

Men en sak som jag personligen tänkte på, jag betonar att det här är inte 

partiet. Jag har förberett mig för det här och tittat mycket på det här. Jag 

tycker, att om man ska betala 2,7 miljoner från skattebetalarna så ska man 

vara förberedd här.  

Det som jag till slut funderar på är varför de åländska socialdemokraterna 

är så oerhört envisa med detta stöd, vilket jag också har märkt här i salen. 

Man vill betala 2,7 miljoner i stöd till vindkraftverken samtidigt som man, 

vilket jag har nämnt några gånger, vill ta bort två miljoner från ÅHS och 

700 000 i stöd till invånarna. Den här moraliska kompassen som vi har talat 

om – jag förstår inte den här helheten. Jag har inte resurserna att göra de 

granskningarna men jag hoppas att något av medierna kan göra det. Jag har 

fått en del förfrågningar och tips osv. Jag måste säga att jag inte skulle bli för-

vånad om journalisterna hittade någon form av korruption i den här härvan. 

Om sedan de åländska socialdemokraterna har någon del i det så det får 

historien utvisa.  

Men, ärade kolleger. För mig börjar det här kännas lika tryggt som ett Ni-

geriabrev!  

Talmannen 

Alltså nu är det så att ska du avsluta din taltur nu eller? Är du klar med din taltur? Tack 

för det! 
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Ltl Brage Eklund, replik 

Tack herr talman! Det jag känner till, det är Leovind Båtskären. De är 

uppbyggda på aktiekapital och lånade pengar. Det är inte något investe-

ringsstöd. Det här är ju ett vägval som gjordes en gång i tiden från Åland 

att man skulle ha en del av sin energiförbrukning uppbyggd på miljö-

vänlig energi. Då har man skapat det här. Tidigare fanns det andra bolag 

som har byggts upp. Jag kan inte svara hur de är finansierade. Men 

Båtskären känner jag till. Jag stöder vägvalet. Det som ledamot Toivo-

nen nämnde förut, att det som köps upp idag till 50, 60 procent är mil-

jövänlig energi. Det är 20-25 procent som produceras på Åland. Är det 

så att de här bolagen nu går kaputt så har vi ingen miljövänlig energi 

som produceras på Åland längre. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, herr talman! Jo, men i de här EU-målen och regeringens mål så 

framgår det inte att den här energin ska vara lokalt producerad. Huvud-

saken är att den är hållbar. Det andra som ledamoten talade om, ett 

konkret bolag, jag känner inte till det. Därför skulle det ha varit bra att 

ha någon ansvarig här som kunnat säga om de har fått investeringsstöd 

eller inte, jag har ingen aning. Jag bara ser i lagen att har de fått så ska 

det dras av. Jag har en fråga men jag har ingen som ens kan svara! 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! Det är det som är skiljelinjen mellan ledamoten Toi-

vonens och mitt tänkande. Det är att jag vill att det ska vara en lokalt 

producerad energi och inte inköpt miljövänlig energi, för den kan upp-

höra. Och då uppfyller inte Åland de hållbarhetsmål som EU har satt 

upp. De som köper in miljövänlig energi kan upphöra fast nästa morgon 

för det är oftast på trading som man köper energi och då söker man all-

tid det billigaste alternativet. Det är skillnaden mellan ltl Stephan Toi-

vonens och mitt tänkande. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, herr talman! I EU:s mål så står det ingenting om att energin måste 

vara lokalproducerad. Det är något som man har satt till. Då kan vi ha 

en diskussion kring det, ska vi ha en lokalproducerad eller icke lokal-

producerad. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack talman! Jag vill inte alls gå i polemik men jag ska försöka hjälpa till 

med den kunskap som jag har. 

Den allmänna gruppundantagsförordningen, som man nu baserar sig 

på, trädde i kraft den 1 juli 2014. I den fanns det tidigare en reglering att 

det var maximamalt sex vindkraftverk. Av olika anledningar, som jag 

inte hinner gå in på här i repliken, så är antalet sex nu förändrat så det 

kan också vara sju. Det betyder att man tittar på de här vindkraftverken 

utgående från bolagsordningen och det finns ett visst korsägande men 

de facto så överskrider de inte de möjligheter den utvidgade gruppun-

dantagsförordningen ger. Det ska vi komma ihåg. Det som också är vik-
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tigt och som jag vet är att Båtskärs vindmöllor inte har fått ett investe-

ringsstöd, så de påverkas inte av det, och De minimis borde inte heller 

påverkas av det. Det som är skillnad med gruppundantagsförordningen 

är att den kan träda i kraft utan en förhandsanmälan, man gör det i ef-

terhand. Jag tror mig nästan veta att landskapsregeringen har torrt på 

fötterna i det här fallet. 

Talmannen 

Tiden är ute. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, herr talman! Ja vi tror och vi hoppas att allting är bra, men som 

jag sagt, vi har ingen som svarar och ingen som kan säga att det är så 

här. Och det är ett stort problem tycker jag. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Mika Nordberg, replik 

Herr talman! Ltl Stephan Toivonen nämnde i sitt anförande socialde-

mokraternas lagförslag - jag vill upplysa ledamoten Toivonen, att de lag-

förslag som lämnas från landskapsregeringen till lagtinget är den ge-

mensamma regeringens lagförslag. Det betyder att liberalerna, Moderat 

Samling och socialdemokraterna gemensamt står till 100 procent bakom 

den här lagstiftningen. Finns det frågor som ledamoten Toivonen ytter-

ligare vill fördjupa sig i så har ledamoten Toivonen, i demokratisk anda, 

all möjlighet att delta i finans- och näringsutskottets möten där han har 

säte och kan tillgodogöra sig all denna extra fördjupning i ämnet. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, herr talman! Jag har väl inte sagt att det är socialdemokraternas 

lagförslag, jag förstår nog att det är lantrådet som står först som under-

tecknare men man får lite den känslan att det är väldigt mycket social-

demokraternas linje, det är den bilden jag får. Jag tycker att det här är 

en så pass stor och viktig sak så att jag vill ha diskussionen till stor del i 

salen och inte i ett internt rum. 

Minister Mika Nordberg, replik 

Herr talman! Jag har hållit på i åtta år ungefär med politik och under 

hela den perioden så har man talat om den gröna ön och det blå havet. 

En av våra marknadsföringar har varit att vi har haft miljövänlig pro-

duktion. Jag tror att det finns ett samlat ställningstagande till att den 

vindkraft som produceras på Åland är av många olika aspekter viktig för 

Åland som helhet. Så jag hoppas att vi ska få ta del av betänkandet där 

de här sakerna framkommer som har blivit behandlade. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Tony Wikström, replik 

Tack talman! Jag blir illa berörd å Ålands socialdemokraters vägnar när 

ledamoten Toivonen insinuerar att det skulle ha funnits några oegent-

ligheter och t.o.m. brottsliga handlingar och att socialdemokraterna 
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skulle ha varit inblandade i de här vindkraftsaffärerna. Helt befängt sä-

ger jag! Det är väl ingen som har undgått hur den här sagan fick ett ab-

rupt slut, i och med det svikna löftet från Finland, och att man nu försö-

ker rädda vad som räddas kan genom att vindkraften på Åland kan 

övervintra och förhoppningsvis ser en vår och får en fortsättning så att 

vi också får en grön ö och kan nå våra hållbarhetsmål. Det tycker jag är 

väldigt positivt och jag anser och vet att man kommer att vända på varje 

sten och ha total transparens i det här och köra hela vägen med öppna 

kort. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Herr talman! Som jag har sagt tidigare. Det finns andra alternativ också 

för hållbar energi. Den här fokuseringen på ett enda alternativ, det är 

det jag har varit emot plus att man ska stöda det. Men vi väntar på pla-

nen. 

Ltl Tony Wikström, replik 

Tack! Ledamot Toivonen är säkert medveten om att inte minst sol-el är 

väldigt aktuellt också och regeringen stöder sådana satsningar på Åland. 

Gällande vindkraften, återigen, så hoppas jag verkligen att den här 

kraftsamlingen från regeringens sida kan göra att man ser en vår och att 

det inte är fråga om någon mjuklandning från de storägare som finns 

här och småägarna blir fast med Svarte Petter till slut. Jag tror på 

Ålands vindkraft och att vi kan se ett ljus i slutet av den här tunneln. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, herr talman! Jag hoppas att vi kan se ett ljus i tunneln! 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, herr talman! Det är ju förvånande. Vilda anklagelser som flyger 

omkring här i salen. Regeringen skulle alltså inte ha sett resultaträk-

ningen från bolag som de samarbetar med och diskuterar och ska ge 

stöd åt. 

Bara för att ltl Toivonen inte känner till någonting så betyder ju inte 

att resten av oss inte läser saker. Han vet inte om något är fel men har 

inget problem med att kasta anklagelser omkring sig hur som helst. So-

cialdemokraterna blir här i lagtingssalen alltså anklagade för korrupt-

ion. För vilken vinning skulle ett parti som stöder miljöarbetet, vars par-

tiledare just nu är på ett nordiskt miljöministermöte, vad skulle vi ha för 

vinst av att börja stöda korrumperade bolag? Vi är ett parti som i åratal 

har kämpat för miljöarbetet som organisation. Jag tar paus här! 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, herr talman! Jag tror att det stenografiska protokollet visar att jag 

inte har anklagat partiet för korruption! 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Det stenografiska protokollet kommer att visa att ni använde korruption 

och ni har pratat väldigt mycket om socialdemokraterna. Man kan dra 
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sina egna slutsatser där. Jag visste att ledamot Toivonen var rasist men 

jag visste inte att han också var en konspirationsteoretiker som borde 

bära aluminiumhatt hela tiden! 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Herr talman! Är det där ord man använder? 

Talmannen 

Om jag får sköta den biten så återkommer jag just! Men ville du ha replik? 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Nej, inte nej! 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Jag vill påminna ledamöterna om att vi i salen här har en 

ton gentemot varandra där vi respekterar varandra och ser till att diskussionen sköts 

utan att vi tar till anklagelser om saker och ting och kallar varandra för saker och ting. 

Då får vi också diskussionen att flyta på ett bra sätt. Begärs ytterligare ordet? Begär le-

damoten Toivonen ordet? 

Ltl Stephan Toivonen 

Herr talman! Avslutningsvis så tänkte jag travestera lite på Mark Twain utgå-

ende från ett citat i Nya Åland – ”Ryktet om att musten gått ur Åländsk De-

mokrati i den parlamentariska debatten är betydligt överdriven”.  

Talmannen 

Begärs ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad.  

Under diskussion har ltl Toivonen föreslagit bordläggning av ärende nr 8. Förslaget har 

inte vunnit understöd varför det förfaller. 

Kan förslaget att remittera ärendena nr 5 och 6 till finans- och näringsutskottet omfat-

tas? Förslaget är omfattat. Ärendena nr 5 och 6 remitteras till finans- och näringsut-

skottet. 

För kännedom 

7 Tobakslagstiftning 

Social- och miljöutskottets betänkande nr 5/2015-2016 
Landskapsregeringen lagförslag LF 10/2015-2016 

8 Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2015 

Landskapsregeringens svar på revisionsberättelsen RB 1/2015-2016-s 
Landskapsrevisionens berättelse RB 1/2015-2016 

Ärendena upptas till behandling vid plenum den 23 maj 2016. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls den 23 maj 2016 klockan 13.00. Plenum är avslutat. Jag önskar er 

alla en riktigt trevlig Valborg! 
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Plenum börjar 

Närvaroregistrering. 27 ledamöter närvarande. 

Vicetalman Veronica Thörnroos anmäler om ledighet från dagens plenum på grund av 

sjukdom. 

Lagtingsledamoten Carina Aaltonen anmäler om ledighet på grund av privata angelä-

genheter.  

Lagtingsledamoten Petri Carlsson anmäler om ledighet från dagens plenum på grund av 

privata angelägenheter och från onsdagens plenum på grund av kommunalt förtroen-

deuppdrag. Antecknas.  

Meddelande 

Talmanskonferensen har idag beslutat att ett andra plenum hålls för att remittera de 

presidentframställningar som finns på dagens lista till utskott.  

Talmannen vill också att ledamöterna har beredskap för ett extra plenum fredagen den 

3 juni så att vi inte ska behöva hålla plenum den 8 juni eftersom det är många skolav-

slutningar då. Antecknas. 

Första behandling 

1 Tobakslagstiftning 

Social- och miljöutskottets betänkande nr 5/2015-2016  
Landskapsregeringens lagförslag LF 10/2015-2016 

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betän-

kandet. 

Diskussion. 

Ltl Mikael Lindholm 

Tack, herr talman! Social- och miljöutskottet har efter ett antal höranden 

kunnat enas om ett betänkande gällande den föreliggande tobakslagen. Lagen 

ändras till följd av EU:s tobaksdirektiv och ska ses i förhållande till detta. 

Denna lag kommer med största sannolikhet att kompletteras med nya för-

ändringar under denna mandatperiod, dels på grund av hur närliggande reg-

ioner beslutar om strängeringar och dels för att kunna uppnå den antagna 

målsättningen om ett tobaksfritt Åland 2040. 

I lagen förbjuds e-cigaretter och påfyllningsbehållare för eftersom-

cigaretter som tillförts karaktäristiska smakämnen, förutom tobakssmak. 

Detta för att minska risken för att e-cigaretter ska bli en inkörsport till to-

baksrökning och andra droger. Denna ambition är god men enligt min me-

ning bör man inte överdriva riskerna med e-cigaretter. Det är betydligt vanli-

gare att e-cigaretter används för att sluta med vanliga cigaretter. Då e-

cigaretter är en relativt ny företeelse är det inte klarlagt vilka risker använ-

dandet av e-cigaretter medför, klart är i alla fall att de inte medför problemen 

med passiv rökning på samma sätt som röktobak gör. 

Egentligen är det detta som inte regleras i denna lag som upptagit mycket 

av tiden i utskottets arbete. Exempelvis regleras inte exponering av tobaks-

produkter och relaterade produkter i denna lag vilket är lite konstigt då det 

t.ex. i Finland tillämpas exponeringsförbud. En annan märklig situation som 
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kvartstår är att det är 18-års åldersgräns för inköp och innehav av tobaks- och 

relaterade produkter men att denna åldersgräns inte gäller försäljning vilket 

åtminstone jag tycker är ologiskt. 

I lagen införs en anmälningsplikt för de näringsidkare som vill sälja to-

baks- och relaterade produkter, detta för att ÅMHM ska kunna utföra tillsyn 

över att lagen följs. En förhoppning är att detta kan utföras i samband med 

annan tillsyn och inte öka på näringsidkarnas byråkrati. Hur det slutar vet vi 

inte men ett tips, i samband med att ÅMHMs verksamhet och taxor ses över, 

är att de som sköter sig ska få glesare kontroller och därmed lägre avgifter. 

Ska vi lyckas med målsättningen ett tobaksfritt Åland år 2040 finns myck-

et att göra, t.ex. borde man överväga om landskapets arbetsplatser borde vara 

rökfria. Det diskuteras också om hur man kan skydda barn från passiv rök-

ning t.ex. om ett förbud mot att röka i bil om det finns barn i bilen.  Även ut-

anför entrehallar och på busshållplatser och till och med på balkonger disku-

teras det rökförbud.  

Vissa av dessa förbud låter kanske både svårövervakade och orealistiska 

men vem trodde för 25 år sedan att restauranger skulle ha rökförbud? Vi 

kommer garanterat att se nya lagförslag som syftar till att skapa fler rökfria 

miljöer och i väntan på det får denna mindre revision av lagen träda ikraft. 

Tack, herr talman. 

Ltl Pernilla Söderlund 

Herr talman! Bästa lagtingskollegor, att implementera EU:s nya tobaksdirek-

tiv var som bekant föremålet för lagförslaget och det därpå följande betän-

kandet från social- och miljöutskottet som vi har framför oss. Vi föreslår, med 

några små förändringar, att lagförslaget ska antas av folkhälsoskäl och främst 

för att skydda barn och unga från att börja röka. Ett tobaksberoende är svårt 

att bryta. 

Utskottet tog det här uppdraget på fullaste allvar och vi bekantade oss med 

e-cigaretter och hade flera intressanta höranden. Det var riktigt intressant att 

höra om allt det tobaksförebyggande arbetet som görs. Det tobaksförebyg-

gande arbetet görs på många olika nivåer, med flera olika arbetssätt och på 

olika ställen i landskapet och inom förvaltningen och dess underlydande 

myndigheter och även inom andra verksamheter som t.ex. Folkhälsan. 

Jag ser det som väldigt positivt att Ålands Gymnasium är tobaksfritt sedan 

ett år tillbaka. Det är en bra början. 

 Det hälsofrämjande arbete förs och ska föras på flera olika nivåer, indivi-

duella nivåer och kollektiva nivåer. I detta förebyggande arbete ingår du och 

jag. Vi är förebilder. Alla vuxna är förebilder.  

Den liberala gruppen stöder lagförslaget som inte tillåter att elektroniska 

cigaretter och påfyllningsbehållare, som har tillförts karakteristisk smak eller 

doft av annat än tobak, får säljas eller marknadsföras. Tack, herr talman. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Talman! Jag kan inte låta bli att ställa frågan eftersom ltl Söderlund 

nämnde att den liberala lagtingsgruppen stöder det här förslaget. När 

det handlar om exponering och tobaksprodukter och möjligheten för 

minderåriga att sälja tobaksprodukter så känns det väldigt konstigt att 

man går in för en annan lagstiftning än vad man till exempel har gjort i 

Finland i just det här fallet. Det är rätt befriande att se hur det är ge-
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nomfört i Finland, där finns inte tobaksprodukter att se och det man 

inte ser är faktiskt svårare att få tag på än det som ses. Hur har ni reso-

nerat kring just den biten? Vore det inte dags att göra det så svårt som 

möjligt? 

Ltl Pernilla Söderlund, replik 

Ja, jag har förstått att tobakslagen ses på både i öster och väster. Jag 

undrar om ltl Sundblom kommer att prata mera om det. Jag har förstått 

att även ministern tänker komma med vidareutveckling av tobakslagen 

under den här mandatperioden. Men jag är inte helt säker på saken, 

kanske ministern också återkommer?  

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack för det, talman. Då ska jag ställa frågan lite rakare. Anser ltl Söder-

lund att det kanske vore dags att förbjuda minderåriga att sälja tobaks-

produkter? Anser ledamoten att det också är dags att göra såsom man 

har gjort i Finland och dölja tobaksprodukter i butikerna för att därmed 

minimera användandet? 

Ltl Pernilla Söderlund, replik 

Ja, det var en klar fråga. Jag tycker att det kan vara bra att se på saken. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Annette Holmberg-Jansson 

Talman! Det här lagförslaget som vi nu behandlat har som huvudsakliga syfte 

att genomföra Europeiska unionens nya tobaksdirektiv. Under vårt arbete i 

utskottet har det kommit fram många olika åsikter om vad man borde se över 

i tobakslagstiftningen. När lagen ses över igen så kommer det nog att införas 

en hel del av dessa förändringar, mera än vad vi i nuläget kan se vid den här 

förändringen.  

Jag läste någonstans att vanan att röka tobak importerades till Europa från 

Amerika i slutet på 1400-talet. Det man tror är att indianerna inte drog hals-

bloss på sina cigarrer och pipor. Det finns nämligen en stor skillnad mellan 

cigarr- och piptobak å ena sidan och cigarettobak å den andra. Cigarrtobak 

har varit föremål för en mer omsorgsfull och dyrare beredningsprocess. 

Sockret är borta ur cigarr- och piptobak vilket medför att när man tänder 

den får tobaksröken ett svagt alkaliskt pH. Cigarettobak, som bara fått upp-

leva en billigare beredning, ger däremot en svagt sur rök. Vi har alltså en bil-

lig skräpprodukt som orsakar cancer, hjärt- och lungsjukdomar.  

Det finns en direkt och tydlig koppling mellan rökning och cancer. Ungefär 

var tionde cancerfall beror på rökning. Tobaksrök innehåller omkring 7 000 

olika kemiska ämnen varav ett sextiotal är cancerframkallande. Rökning är 

den enskilt största påverkbara orsaken till cancer och ökar risken för minst 14 

cancerformer. Ingen annan produkt som vid ”normal” användning orsakar 

sådana skador är tillåten för försäljning. Om cigaretterna kommit ut på 

marknaden nu 2016 hade de aldrig godkänts till försäljning.  

Cigaretten är alltså en unik produkt, i motsats till exempel alkohol, skräp-

mat och andra mindre nyttiga produkter. Det finns ingen annan produkt, som 

är tillåten för försäljning, och som är så skadlig när den används på avsett 

sätt, dvs. inte bara vid överkonsumtion eller felanvändning och missbruk. 
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Dessutom pekar flera studier på sambandet mellan rökning och andra dro-

ger. Idag anser många att tobak är en inkörsport till annat missbruk. Några 

anser att nikotinet påverkar belöningssystemet och att en rökare därför är 

mer mottaglig för andra substanser som påverkar samma system. Det finns 

även forskning som visar att en person löper större risk att börja med canna-

bis ju tidigare personen börjar använda tobak. Studierna visar att nikotin kan 

förstärka cannabis belöningseffekt. Nikotin kan alltså öka risken för ett can-

nabisberoende. Nikotin ökar även risken att bli beroende av alkohol. Vi måste 

alltså sätta in alla resurser på att se till att ingen ens börjar röka cigaretter. 

Ett bra steg är att våra skolor på Åland ska vara tobaksfria och det är nu-

mera vårt gymnasium. Det har framkommit under våra höranden att istället 

för en tobaksfri skola borde vi kanske införa en tobaksfri skoltid som de nu-

mera infört i Norge. Då skulle det gälla under hela skoltiden och även om ele-

ven går utanför skolområdet eller är på praktik eller skolresor.  

Det är skrämmande att se reporter som ”Hälsa i skolan” och se att det är så 

många som testat på olika droger. När man får höra att eleverna idag har en 

rätt liberal syn på Cannabis då blir man rädd. Vad jag har förstått kan skolan 

inte begära urinprov, om eleven är påverkad i skolan, utan de måste ringa till 

ringa polisen vid misstanke.  Om man är full och hög på skolan kan man inte 

göra någonting i dagsläget, mer än att läraren kan skicka hem eleven en dag 

men sedan är eleven välkommen tillbaka nästa dag. Det låter orimligt i mina 

öron. Nog måste man väl ta tag i problemet och sätta in alla insatser som 

finns på en gång eller? Jag har förstått att de kan ha frivilliga avtal och kon-

trakt. Men det spelar ingen roll om du bryter kontraktet för det blir ingen 

konsekvens.  

Jag anser det väldigt viktigt att upplysningsverksamheten fortsätter och 

kanske även utöka den mot dagens nivåer. Nu är det lite oklart hur denna 

verksamhet kommer att fortsätta, som det verkar med denna lagstiftning. Det 

är ändå 25-35 personer på Åland som varje år av rökning.  

I och med den nya lagstiftningen kommer det att införas att de som säljer 

tobak ska göra en anmälan om att de säljer tobak. Jag är i allmänhet emot all 

extra anmälan som påförs näringsidkare överlag då jag tycker att det gått en 

lätt inflation i dem och bara blir fler och fler, men i det här läget kan jag fak-

tiskt se nyttan med en anmälan. Om det kommer att kosta mellan 50-100 

euro att anmäla att man säljer tobak så tror jag att det kommer att innebära 

att många kommer att sluta sälja tobak vilket är bra och rätt väg att gå. Det 

kommer helt enkelt inte vara värt besväret att sälja tobak som du egentligen 

inte tjänar några pengar på att sälja som näringsidkare utan något du gör 

mera som en tjänst för dina kunder.  

Det har också varit väldigt många diskussioner om åldersgräns för de som 

säljer tobak och att det är något vi i framtiden borde införa. Jag tror egentlig-

en inte att det är ett problem på Åland med många personer sextonåringar 

som idag säljer tobak. Jag tror att ställen som säljer tobak där det inte finns 

äldre som kan övervaka kommer att minska drastiskt när anmälningsavgiften 

införs. Det är dock något jag tycker att ska utredas om det skulle ställa till 

problem för sommarjobbare att få jobb. För jag vill inte stänga de få dörrar 

som finns för ungdomar idag att få ett sommarjobb, men jag vill inte heller 

att unga ska kunna få tag på tobak.  
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Något som är konstigt är dock att det saknas straffpåföljd överhuvudtaget 

om man säljer till en minderårig idag. Det kanske är det största problemet 

och jag tror att det borde övervägas att införas. 

Förbud mot tobaksrökning på allmänna platser som entréer, busshållsplat-

ser och lekplatser tycker jag att vi snart kan införa.  

Något som denna lagstiftning däremot reglerar är smaksatta e-cigaretter 

och de kommer nu att förbjudas. 

Med smaker på e-cigaretternas rökvätskor, som bubbelgum, kola, popcorn 

med smör, coca-cola och kakdeg tyder på att tillverkarna riktar in sig på ung-

domar. Unga personer, inte minst unga kvinnor, som röker e-cigaretter av-

bildas ofta i reklamen. Många experter anser att e-cigaretternas entré kan 

göra det svårare att minska tobaksbruket inte bara bland ungdomar utan i 

samhället i stort. Nästan alla stora tobaksbolag tillverkar och marknadsför i 

även e-cigaretter idag. E-cigaretternas likhet med vanliga cigaretter riskerar 

att göra det svårare att hålla på rökförbudet i rökfria miljöer. Vissa påstår att 

e-cigaretter hjälper vid rökavvänjning, men med denna lagstiftning stänger vi 

inte den dörren att använda icke smaksatta e-cigaretter, utan vi stänger den 

dörren som många ungdomar använder sig av; smaksatta e-cigaretter. 

Undersökningar i flera länder har visat att det framförallt är unga som rö-

ker smaksatta vanliga cigaretter också. Den dörren kommer att stängas för 

alla år 2020 då den lagstiftningen kommer att träda i kraft.  

I genomsnitt förlorar varje rökare tio år av sitt liv. Rökare har i genomsnitt 

8 dagar mera sjukfrånvaro än icke-rökare och om en rökare i snitt röker 5 ci-

garetter per dag så kostar det samhället mycket i form av förlorad arbetstid. 

Att minska rökningen genererar vinster för såväl individen som samhället 

så allt vi kan göra för att underlätta för individen att sluta eller att inte börja 

röka är rätt väg att gå. 

Man kan ju dock fundera på varför vi ska hålla på med åldersgränser, rök-

förbud på allmänna platser mm. Det vi borde göra är att förbjuda tobak helt 

och hållet eller hur? 

Talman! Vi vill ha Åland till en tobaksfri zon till 2040, men varför vänta så 

länge?   

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Nu har regeringen kommit med ett lagförslag om att be-

gränsa tobaksanvändning och förslaget har nu behandlats i utskottet. 

Det här lagförslaget är helt tandlöst, det kommer egentligen inte att be-

tyda någonting. Men nu stiger regeringsmedlemmarna fram i talarstolen 

och säger att ”vi måste göra mera, det är så farligt, det är så skadligt” och 

det håller jag fullständigt med om. Varför i herrans namn (ursäkta herr 

talman) har man inte gjort mera än vad man har gjort?  

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, talman! Det huvudsakliga syftet med att öppna lagen nu var att in-

föra Europeiska unionens nya tobaksdirektiv. Jag vet att man tittar på 

vad som händer i öster och väster. I Sverige har man en remissrunda om 

de olika delarna. Vi kommer att se en förändrad och ytterligare en ny 

lagframställning så småningom. 
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Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Ja, ja, det eviga väntande, det eviga utredande och det 

eviga tittande på andra länder. Regeringen har trots allt suttit i 6-7 må-

nader nu och haft det här lagförslagspaketet i sin hand och hade kunnat 

implementera mycket mera strikta regler för att minska tobaken. Sedan 

hade man ändå kunnat återkomma med ett nytt förslag som skulle göra 

det ännu bättre efter att man hade tittat på andra länder. Men det är all-

tid det eviga väntandet, det eviga utredandet. Man talar ständigt om att 

vi måste göra mera, men vi ska vänta och se. Här har man haft lagförsla-

get på sitt bord. Varför håller man på att utreda och inte gör någonting?  

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, talman! När det gäller till exempel balkongrökning så ligger det 

just nu i grundlagsutskottet, så det finns verkligen orsak att vänta och se 

vad det kommer att bli med det. Det finns verkligen en nytta med att en 

större massa tittar och överväger vilka konsekvenser det kommer att ha 

att införa vissa regleringar. Jag tycker att det är klokt att införa det som 

EU kräver nu och sedan ta tillfället i akt och göra en riktigt bra lagstift-

ning när vi öppnar den igen.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, herr talman! Ett stort varmt tack till ltl Holmberg-Jansson. Det 

känns tryggt att ÅHS har en styrelseordförande som besitter så mycket 

kunskap om det här viktiga ämnet. Det känns bra. 

Rökning på allmänna platser som vid entréer nämns och det är ett 

stort problem. Den passiva rökningen är kanske ett lika stort problem 

som rökningen i sig för det drabbar alla och envar. 

Det finns en motion i dag som är inlämnad till staden som syftar på 

att göra hela området kring Ålands lyceum, Ålands yrkesgymnasium, 

grundskolan Övernäs högstadium och Idrottsparken till ett enda rökfritt 

område. Ltl Holmberg Jansson nämnde också problemen med rökning i 

skolan. I dag har skolledningen ett ganska tandlöst verktyg att jobba 

med eftersom eleverna bara kan gå över en liten gräns och så kan de stå 

där och röka på rasterna. Det är ett problem som man jobbar med. Hop-

pas att vi kan hitta en lösning på det. 

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, talman! Under hörande har det kommit fram att det är ett pro-

blem att man går över gränsen på skolområdet och då är det okej att 

röka. Om man skulle införa en tobaksfri skoltid så skulle man komma 

runt problemen ganska direkt. Då är det inte okej att under skoldagen 

använda sig av några slags tobaksprodukter. Det har framkommit att 

man kanske snusar i stället för att röka. Det står faktiskt att skolan ska 

vara tobaksfri och det ska inkludera även snus. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Jag blir glad av att höra det kompakta motståndet mot 

rökning i samhället. Det är någonting som vi måste hjälpas åt med. 

Jag citerar direkt ur betänkandet: ”Enligt utskottet finns det även 

skäl att överväga införandet av bestämmelser som reglerar expone-

ring av tobaksprodukter och tobaksrelaterade produkter samt att 

överväga att införa bestämmelser som förbjuder minderåriga perso-

ner att sälja tobak eller relaterade produkter.” Min enkla fråga är; vad 

är detta att överväga? Är inte detta något som fullständigt självklart 

borde ha ingått i tobakslagen? Eftersom det inte gjorde det till följd av 

bristande beredning så borde det i varje fall ha hanterats av utskottet ef-

ter den inledande remissdebatten. Vad ska man överväga? 

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, talman! När det gäller att införa en åldersgräns så har det kommit 

upp vissa farhågor att vi kommer att stänga dörrar för ungdomar, fram-

förallt ute i skärgården, att få sommarjobb. I mitt anförande lyfte jag att 

man ska se om det verkligen är ett problem. Jag tror att det kommer att 

rensa ut sig av sig självt. De kiosker som har sålt tobak i dag kommer 

inte att fortsätta att sälja tobak eftersom det kommer att vara för dyrt, 

det är inte ens värt besväret att sälja tobak. 

När det gäller exponering så är tobaksprodukter undangömda redan 

idag, framförallt hos de stora kedjorna som S-Market, Kantarellen och 

Mattssons i Godby. Men de mindre försäljningsställena har tobakspro-

dukter synliga. I betänkande lyfte vi att vi verkligen ska se över det och 

eventuellt införa åldersgräns för att sälja tobaksprodukter.  

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Förde man i utskottet ett resonemang kring möjligheten 

att införa detta rätt upp och ner nu? Jag ser att man ska följa EU-

direktiv och det ena och det andra. Någon som redan har infört ålder-

gräns är till exempel Finland, där har man verkligen arbetat hårdare än 

vad vi har gjort och vi har lagstiftningen i våra egna händer. Hur noga 

förde man i utskottet ett resonemang kring just möjligheten att, när la-

gen väl är öppnad, strängera den så mycket som man bara någonsin 

kan? Nu känns det som om man inte har gjort någonting åt den annat 

än att rätta några kommatecken. Man kunde ju så uppenbart sig att det 

fanns brister. 

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, talman! Vi förde diskussioner, men utskottet kom överens ganska 

snabbt att vi inför det som tobaksdirektivet kräver. Vi såg ganska snabbt 

att det finns flera olika saker som vi behöver titta mera på och ha mera 

kunskap om innan vi inför dem. Med detta kände i alla fall jag mig väl-

digt trygg, att veta att det kommer att komma när lagen öppnas upp på 

nytt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Göte Winé, replik  

Tack, herr talman! Även jag vill ställa mig i ledet för att tacka ltl Holm-

berg-Jansson för ett bra anförande.  

Ledamoten nämnde gymnasieskolorna och att det bara fortsätter och 

ingenting händer. Jag har hört, men det kan ha ändrats, att de som går i 

yrkesgymnasium ska ha en plan att gå till missbrukarvården. Man han-

terar maskiner. Jag har tidigare haft diskussioner med skolan om detta. 

Eftersom eleverna hantera maskiner som kan vara farliga så kräver sko-

lan det. Men detta kanske är något som har ändrats? Var har uppgifter-

na kommit ifrån? Om det är på det viset så är det verkligen anmärk-

ningsvärt. Jag hoppas att man ser på detta omedelbart. 

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, talman! För att besvara ltl Winés fråga så kan jag tyvärr inte svara 

på det mera än att jag har fått den här informationen i utskottet. Jag an-

ser att om det är på det viset så hoppas jag att vår utbildningsminister, 

tillsammans med skolorna, snart tar tag i det. Precis som det är på en 

arbetsplats om man märker att en person har problem så sätter man in 

och slår på alla stora trummor och har trepartsmöten och kopplar in 

missbrukarvården så att personen i fråga får hjälp så tidigt som möjligt. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, herr talman! Ja, vi är rätt eniga där, mera resurser in tidigt. Ltl 

Holmberg Janssons anförande var också bra när det gäller tobaken, ni-

kotinets betydelse och vilka konsekvenser det kan få. Man ska verkligen 

gå in från så många håll som möjligt och göra att det blir svårt att han-

tera. Om man tänker tillbaka en tid så hade man i högstadiet ett ”rök-

berg”. Tack och lov så har vi inte det längre. 

Vi måste även jobba inom gymnasialstadiet och få bort rökningen.  

Nu pratar vi tyvärr också om narkotika. Vi måste verkligen se vad vi 

kan göra. Om myndigheterna säger; ”det är väl inte så farligt”, då är vi 

helt ute på fel spår.  

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, talman! Jag känner i alla fall att det finns väldigt mycket olika 

verktyg just nu för att komma till bukt med ungdomsrökning. Man inför 

en tobaksfri skola, man har tobaksfri DUO och tobakskampen. Det finns 

en hel del olika åtgärder, det gäller bara att vi använder dem på rätt sätt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Tage Silander, replik 

Herr talman! Jag tänker fråga angående förbundet att sälja till personer 

som är under 18 år. Där finns också ett straffstadgande, man kan dömas 

till böter. Det står också här, enligt andra paragrafen, att man inte får 

inneha tobaksprodukter om man är under 18 år och till den delen hittar 

jag inget straffstadgande eller några följder om man skulle bryta mot 

det. Behöver det då finnas där överhuvudtaget eller är det bara för att 

markera att vi vill nog inte ni ska ha tobaksprodukter, men vi gör nog 

ingenting åt det. Hur har utskottet resonerat här? 
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Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Herr talman! Vi har faktiskt inte diskuterat det speciellt mycket i utskot-

tet. Min reflexion är att om man en gång öppnar upp lagen en gång till 

så kanske man ska titta på de olika detaljerna. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Igge Holmberg  

Tack, herr talman! Jag vill tacka utskottet för den goda början på frågan om 

hur man ska minska tobaksrökningen bland befolkningen. 

Det är en vana som är väldigt dyr för samhället, många hundratals tusen 

euro används för att lindra effekterna av dem som röker väldigt mycket.  

Det jag vill påpeka är att vi trots det goda arbetet inte nådde hela vägen 

fram. Visst, vi har tagit de beslut som direktivet kräver, och vi har gått lite 

framåt. Men vi kunde gjort mer.  

Texten pratar ganska luddigt om hur det kan ”finnas motiv för att göra en 

översyn av de bestämmelser som avser att skydda mot passiv rökning”. Här 

hade vi kunnat göra mycket mera. Jag hade gärna sett att vi uppmanat rege-

ringen att helt enkelt förbjuda rökning i bilar med barn i. Men detta skulle 

vara för svårt att övervaka fick vi veta. Det tror jag inte på en sekund.  

Om vi helt bortser från vikten av det normativa i lagstiftningen. En lag sä-

ger att samhället tar detta på allvar och det är inte okej att röka med barn i bi-

len. Men det kan ju inte vara svårare att se att en person röker i en bil med 

barn än att se att en person talar i en telefon. Det ena har vi lagstiftning för, 

och så sent som för ett par veckor sedan läste jag i tidningen att en person 

också blivit dömd för det. Här tycker jag att vi ska ta steget fullt ut. 

En annan sak som är bra att det finns med i ordalydelsen i texten, även om 

den också kunnat vara starkare formulerad, är att vi ser framgångarna i sko-

lan med att skapa tobaksfria områden. Nästa steg blir att ta fram förslag om 

en helt tobaksfri skoltid. Då kan man inte bara gå utanför skolområdet för att 

slippa röka. Då blir det även normalt att inte ha cigaretter på skolresor, på 

praktik och andra evenemang som hör till skoltiden. Igen, lite starkare orda-

lydelse, för att skapa den norm som samhället vinner på. Och som individer-

na som inte börjar röka vinner på. Tack. 

Minister Wille Valve, replik 

Tack, ltl Holmberg. Jag vill tacka ltl Holmberg för flera konstruktiva och 

visuella inlägg i tobaksdebatten.  

Jag har precis fått upp grundlagsutskottets betänkande från finska 

riksdagen. Man tar ställning till just en fråga som ltl Holmberg lyfte upp, 

dvs. förbudet att röka med barn i bilen. Det finns en del märkligheter i 

det förbundet, det ska sägas rakt ut. Ett av dem är att det inte är polisen 

som övervaka förbudet utan det är faktiskt kommunerna. Det skulle 

vara de 16 åländska kommunerna som skulle övervaka det som en del av 

barnskyddsprocessen. Sedan finns det också en åldersbegränsning på 15 

år. Det är tydligen fritt fram att röka i bil med barn som är mellan 15 och 

18 år, men under 15 år är det inte tillåtet och det är kommunerna som 

övervakar detta. 

Från landskapsregeringens sida är vi glada med att vi väntade med 

just denna bestämmelse med tanke på hur behandlingen har fortskridit. 
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Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, herr talman! Här, om någonstans, skulle man kunna ta självstyrel-

sens möjligheter till att göra en bättre lag. Att vi sedan inte behöver 16 

kommuner är en helt annan sak. 

Minister Wille Valve, replik 

De facto håller jag med ltl Holmberg. Om Åland någon gång skulle gå in 

för ett sådant här förbud så är det rimligt att göra det just såsom ltl 

Holmberg har pläderat för, dvs. att det skulle vara en ordningsfråga och 

inte en fråga för våra 16 kommuner. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag stöder ltl Igge Holmbergs åsikter att man borde ha 

gjort mera. Tyvärr har jag inte speciellt stort inflytande i regeringen, 

däremot borde ltl Igge Holmberg ha ett betydligt större inflytande. Det 

är lite sorgligt då att inte det inflytandet har fått synas i lagförslaget. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, herr talman! Jag tog upp det här och jag kämpade rätt så hårt för 

det i utskottet. Jag fick inget stöd, inte från mitt eget parti och inte från 

ltl Runar Karlssons partikollega heller. Så tyvärr, det var nog bara jag 

som var helt hård med att vi borde ha det här förbudet i lagförslaget. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Det var ju synd att jag inte satt med i utskottet för då hade 

ltl Holmberg fått stöd för det. 

Tobaksrökning är så oerhört skadligt. Man har pratat om att 25-30 

personer dör årligen pga. rökning, men jag vill påstå att det är nästan 

dubbelt mera om man jämför statistik med andra länder. Om tobaks-

rökningen skulle vara en ny företeelse idag så skulle man aldrig ha tillå-

tit det, inte i bilar och ingenstans, man skulle helt enkelt totalförbjuda 

tobaksrökning. Det är ännu värre än om man utsätter andra och barn för 

den här farliga röken. Det kan medföra att barnet dör på grund av andra 

personers åtgärder. 

Vi, som inte tycker om att man ska röka så mycket, får väl kämpa vi-

dare. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, talman! Nu ska jag inte vara en så stor hycklare att jag står här sä-

ger att jag vill förbjuda rökning fullständigt. Jag tycker själv om att röka 

en pipa eller en cigarr då och då. Men grejen är att om alla människor 

skulle röka som jag gör, dvs. kanske 10-12 gånger i året, då skulle det 

vara helt okej med tobaksförsäljning precis var som helst. Men det finns 

faktiskt de som röker hela tiden och den sortens beroende måste vi 

jobba för att få bort från samhället för det kostar alldeles mycket, både 

för individerna och för samhället i stort. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 
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Ltl John Holmberg 

Herr talman! Bästa lagtingsledamöter, att kampen mot tobak är ett aktuellt 

och viktigt arbete ämne märks genom att det i vår omvärld händer mycket 

och på flera fronter, speciellt i det förebyggande arbetet. 

I social- och miljöutskottets betänkande finns speciellt två punkter, vilka 

även jag ser som extra viktiga i arbetet mot en tobaksfri zon 2040. 

Den första punkten är det förebyggande arbetet. Det råder inget tvivel om 

att det är enklare och mer kostnadseffektivt att motivera någon till att inte 

börja röka, än att försöka få någon att sluta med rökning. Därför är projekten 

Tobakskampen via ÅHS och Vision Nolltolerans via Folkhälsan viktiga verk-

tyg gällande upplysning kring det förebyggande arbetet. Till detta ska även 

läggas Tobaksfri Duo, som till hösten införs i åk 6 i stadens samtliga skolor. 

Här får vi hoppas att alla åländska skolor hakar på.  

Det är idag fastslaget att tobaksrökning är en inkörsport till droganvänd-

ning vilket gör det preventiva arbetet än viktigare. 

Den andra punkten är passiv rökning. I Finland har landets största hyres-

värd infört förbud mot balkongrökning. Fler och fler arbetsplatser blir rökfria 

och till Mariehamns Stad har nyligen inlämnats en motion som går ut på att 

alla stadens idrottsanläggningar ska vara rökfria zoner samt hela skol- och 

anläggningsområdet kring Ålands lyceum, Ålands yrkesgymnasium och Id-

rottsparken.   

Den passiva rökningen skapar irritation i dubbel bemärkelse och den har 

även en vetenskapligt belagd inverkan på folkhälsan. Här finns mycket att 

göra. Vi får hoppas att askkopparna som idag hänger utanför entrén till lag-

tinget är ett minne blott efter renoveringen. 

Det har hänt mycket de senaste 20 åren när det gäller rökning. Vem kunde 

då tro att rökning på flyg och färjor inte skulle vara tillåtet och att rökning på 

restauranger, nattklubbar och barer skulle vara otillåtet?  

Det finns fortfarande jättemycket att göra. Jag är helt övertygad om att om 

vi tar hyfsat stora steg framåt så kommer vi inom de närmaste tio åren att ha 

en helt annan syn på rökning i vårt samhälle. 

I övrigt tycker jag att social- och miljöutskottets betänkande är riktigt bra. 

Tack. 

Ltl Stephan Toivonen 

Herr talman! Ärade ledamöter, då har vi lagen här en andra gång. Förra 

gången blev det kanske ett litet missförstånd när jag som gruppordförande 

tog upp själva proceduren kring den här lagen. 

Jag tänker börja med att förtydliga att vi inom Åländsk Demokrati håller 

på att göra en ny version av vårt partiprogram och där vi kommer att skriva in 

att vi stöder policyn om tobaksfritt Åland år 2040. Så långt är vi helt överens. 

Vi var väl dessutom de första som faktiskt talade för att godkänna de elektro-

niska cigaretterna med tobakssmak. Så långt är vi också helt överens. 

När det gäller de andra smakerna så kan jag nämna att det i Portugal finns 

det en smak med nationalbakelse. Det är som om vi skulle ha Ålandspann-

kaka som smak, men det tycker jag och ni andra är att gå för långt.  

Orsaken till att jag i det första anförandet var kritisk berodde på att mi-

nister Valve hänvisade till ett direktiv på 3,5 sidor. Jag tyckte att det var lite 

långt för oss, vi ska inte behöva läsa så långa dokument. 
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Orsaken till att jag sedan i följande debatt när det gällde vindkraften an-

mälde att jag ville bordlägga berodde på att det hänvisades till ett direktiv på 

70 sidor. Detta var bakgrunden. Minister Perämaa undrade om det var hans 

kort anförande som var orsaken, men det var det inte. Jag meddelade honom 

också personligen att det inte var det som orsaken, utan det var hänvisningen 

till det långa direktivet. 

Det som jag då tog upp i detaljerna, och jag undrar hur man har resonerat 

sedan i utskottet, är att det är förbjudet att inneha tobaksprodukter om man 

är under 18 år, men det finns inte några sanktioner. Så är det fortfarande. I 

min värld skulle det väl vara bättre att införa böter och kanske t.o.m. konfis-

kation av en e-cigarett, då är det redan ett litet kännbart värde. Har utskottet 

eller varför har utskottet inte diskuterat det? 

Det andra som jag påpekade här, och som jag inte har sett någon ändring 

på, är begreppet importörer. Vad menar ni med importörer? Är det en som 

köper från Helsingfors, Stockholm eller Kina? Vad är importör i det här 

sammanhanget? Egentligen ska det vara utanför EU men det där är lite fly-

tande. 

En sak roade mig, det talas om § 2 ba när faktiskt § 2c är ledig. Varför an-

vänder ni inte § 2c när den är ledig?  

Några ställen talas det om "i enlighet med gällande riksbestämmelser". 

Borde man inte ha en hänvisning till exakt vilken lag det gäller? Vi ska ju 

skriva lagarna så att gemene man kan läsa lagen och förstå den. Jag förstår 

inte när man bara hänvisar till rikslag och inte säger vilken rikslag det är frå-

gan om. Har ni diskuterat att man kunde precisera till vilken lag det gäller? 

Jag nämnde § 5a som egentligen innehåller två olika saker. Först diskute-

rar man vad tillverkare och importörer ska göra och sedan finns det en massa 

förbund. Varför inte spjälka upp den i två paragrafer så skulle det vara myck-

et lättare för gemene man som ska kunna läsa den här. 

En annan dimension är hur man ska minska rökningen. Vi har talat om var 

man får röka, förbudsområden och den typen och då kommer vi in på bal-

kongfrågorna som är ganska känsliga.  

Det finns ju andra sätt att minska tillgängligheten. I mitt anförande var jag 

inne på försäljningsplatser och försäljningstider. Jämför man med Frankrike 

och Portugal så kan man köpa alkohol sju dagar i veckan. Här får man köpa 

alkohol bara vissa dagar och på vissa platser. Om man tänker sig att man be-

gränsar exponeringen i affärerna så kan man säga att man säljer fram till ett 

visst klockslag och inte alla dagar. Har utskottet funderat och diskutera 

detta? Man skulle göra restriktioner den vägen för att minska konsumtionen 

och inte förbjuda i bilar eller sådana sätt. Det skulle vara intressant att veta 

om utskottet har diskuterat de här frågorna.  

Som sagt, vi är för ett rökfritt Åland 2040, frågan är bara hur? Tack, herr 

talman. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, herr talman! Jag skulle vilja informera ltl Toivonen att det förvän-

tas att ni ska läsa hela förlagan. Det kan inte vara utskottens roll att vara 

ordbok åt ltl Toivonen? 
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Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, herr talman! Den där kommentaren berörde inte utskottet, utan 

det gällde ministerns framställning och om ministern hänvisade till ett 

dokument på 3 sidor eller 70 sidor. Det känns märkligt att man måste 

läsa igenom 70 sidor för att hitta vad ministern grundar sig på. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, herr talman! Det må så vara, men det är bakgrunden till lagförsla-

get.  

När till exempel förordningen för kvinnovåld kom så kom det också 

en bok på 80 sidor. Man läste den om man var intresserad av ämnet. 

Vårt arbete går ut på att läsa en massa dokument vare sig man är intres-

serad eller inte och därför har de flesta partier människor som sysslar 

med olika saker. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, herr talman! Jag tror att ltl Igge Holmberg har missförstått mig. 

Det är inte frågan om intresse, utan att man t.ex. säger att den här lagen 

inte behöver granskas i EU tack vare detta direktiv på 70 sidor. I det fal-

let tycker jag att det är viktigt att säga; ”okej, det är artikel 47 exempel-

vis”.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Wille Valve 

Talman! Tack till social- och miljöutskottet för ett gott arbete och ett gott 

samarbete. Jag vill också tacka för en bra debatt som dessutom resulterade i 

ett enigt betänkande från social- och miljöutskottet. Tack landskapsregering-

en för stödet för strängering i förhållande till direktivet. Det är ju faktiskt det 

som det är frågan om. Vi verkställer direktivet och vi strängerar tobakslagen 

visavi smaksatta e-cigaretter. 

Landskapsregeringen delar långt utskottets synpunkter, särskilt vad gäller 

vikten av det förebyggande arbetet framåt. 

I dagens debatt har ytterligare förslag lyfts på strängeringar, bl.a. har vi 

diskuterat att införa förbud mot rökning i bilar med barn under 15 år, dvs. 

den modell som Finland har gått in för. Där föreslår man att kommunerna 

ska övervaka det. Man tänker sig att detta kommer att ske naturligt via barn-

omsorgen och liknande och inte som en sorts ordningsfråga. 

Frågan om balkongrökning har också tagits upp, den frågan behandlas 

fortsättningsvis och den frågan har lett till en fördröjning av behandlingen i 

riksdagen. Vi vet fortfarande inte var social- och miljöutskottet landar i fins-

kan riksdagen. Det som dock finns publicerat är grundlagsutskottets betän-

kande och övervägande om bilrökning och balkongrökning. Jag rekommen-

derar var och en att läsa, det är mycket belysande. 

Exponering, som har nämnts, är delvis genomfört på Åland av de stora 

kedjorna. De som inte har genomfört detta är de små butikerna; Vårdöbuti-

ken, Getaboden osv. Jag kan tycka att det är lite intressant att ett parti som 

Åländsk center vill förbjuda exponering rakt av utan att överväga konsekven-

serna för landsbygdsbutikerna på Åland. Landskapsregeringen värna dem för 

sin del. 
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Vi har diskuterat en hel del om åldersgränserna. Jag vet att utskottet har 

fört mycket resonemang också. Vi kan notera att det saknas en straffkonse-

kvens vilket ltl Silander nämnde tidigare. Men även i den nya finska tobak-

slag, där man har infört en åldersgräns, finns det inte någon straffkonse-

kvens. Jag är personligen skeptisk till den här typen av regleringar. Jag anser 

att det bör det finnas en tydlig straffkonsekvens. 

Vi har också diskuterat ÅMHM och anmälningsavgiften. Till grund för 

landskapsregeringens överväganden är att tobaksförsäljning inte är vilken 

verksamhet som helst. Det är bra att ha kontroll på vem som säljer tobak på 

Åland, och det har faktiskt ingen myndighet i dag. ÅMHM har inte kontroll, 

de har tillsynen, men ingen anmälning och därmed har de inte någon uttöm-

mande lista över vem som säljer tobak. En engångs anmälningsavgift för den 

som vill sälja tobak är enligt principen att det ska kosta att sälja tobak. Det är 

inte vilken vara som helst. Politiken bör vara utformad på ett sådant sätt att 

det inte uppmuntrar till försäljning av tobak samt att tillsynen kan bedrivas 

på ett så effektivt sätt som möjligt. 

Landskapsregeringen ser verkställandet av direktivet och strängeringen av 

e-cigaretter som en början på ett större arbete under den här mandatperi-

oden. Det är viktigt att vi följer med hur man verkställer de åtgärder som nu 

föreslås både väster och öster om oss och huruvida åtgärderna hade den ef-

fekten som de avsågs ha. Tack för ordet. 

Ltl Mikael Lindholm, replik 

Tack, herr talman! Tack minister Valve. Jag kunde inte undgå att höra 

att jag fick en pik och jag måste i alla fall besvara den. 

 Jag kan för min del inte se att det skulle vara ett bekymmer för små 

butiker att ha cigarretter dolda så att de inte syns. De kan finnas i disken 

istället för fritt exponerade som nu. Jag ser inte det som något bekym-

mer. Kanske ministern har frågat de mindre butikerna om de ser det 

som ett bekymmer? Är det på det viset så är det en annan historia. 

Minister Wille Valve, replik 

När vi har tittat på hur man i världen föreslår att exponering får genom-

föras på olika sätt så finns det light versioner, heavy versioner och så 

finns det versioner som är ganska byråkratiska. I den finska lagen före-

slog man exempelvis ett förfarande där man i detalj reglerade huruvida 

den som saluför cigaretter får visa en katalog innehållande cigaretter till 

kunden eller inte. Landskapsregeringens preliminära bedömning var att 

åtminstone denna modell var något otymplig med tanke på den 

åländska verkligheten. Men landskapsregeringen har beredskap att 

återkomma med mera analyserade och mera avvägda åtgärder i den här 

riktningen. 

Ltl Mikael Lindholm, replik 

Tack, talman! Tack minister Valve. Det låter bra att ni i alla fall övervä-

ger det. Jag anser att förbudet kunde ha trätt ikraft redan nu. Eftersom 

vi har egen behörighet på lagstiftningen så hade vi kunnat skapa ett eget 

regelverk. Det viktigaste är att tobaken inte exponeras. Hur man sedan 

kan tala om vilken tobak man har till försäljning är sedan en fråga som 

borde kunna gå att lösa. I små butiker brukar de vara ganska kreativa på 

att hitta lösningar på problem. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack minister Valve som tog upp de saker som jag tänkte gå upp och 

prata om.  

Det är viktigt att följa med vad som sker i omvärlden. Det kan vara 

klokt att göra det ibland så att vi kan sätta ribban på ungefär samma 

nivå. Det kan vara väldigt klokt att följa med vad som sker öster och väs-

ter om oss.  

Minister Wille Valve, replik 

Jag instämmer långt med ltl Sundblom. Både öster och väster om oss 

finns många nydanande idéer i rullning. Vi kommer att dra stor nytta av 

de lärdomar som kommer under de närmaste månaderna. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? Diskussion är avslutad. 

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet. 

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av tobakslagen för landskapet Åland 

för godkännande. Lagförslaget är godkänt. 

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

Remiss 

2 Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2015 

Landskapsregeringens svar RB 1/2015-2016-s/ 
Landskapsrevisionens berättelse RB 1/2015-2016 

Ärendet avförs efter beslut idag i talmanskonferensen. Ärendet ska sambehandlas med 

ärendet nr 12 Redogörelse över årsredovisning per 31.12.2015. Ärendet upptas till be-

handling den 30 maj 2016. 

För kännedom 

3 Godkännande av förordning om sättande i kraft av ändringarna i konventionen om 

vägtrafik  

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 8/2015-2016 
Landskapsregeringens yttrande RP 9/2015-2016-s 
Republikens presidents framställning RP 9/2015-2016 

Ärendet upptas till behandling vid plenum 25.5.2016. 

4 Godkännande av Nagoyaprotokollet om genetiska resurser till konventionen om bio-

logisk mångfald 

Landskapsregeringens yttrande RP 3/2015-2016-s 
Republikens presidents framställning RP 3/2015-2016 

5 Godkännande av ikraftträdande av konventionen om biologisk mångfald 

Landskapsregeringens yttrande RP 10/2015-2016-s 
Republikens presidents framställning RP 10/2015-2016 

6 Godkännande av avtalet och protokollet med Spanien för att undvika dubbelbeskatt-

ning  

Landskapsregeringens yttrande RP 7/2015-2016-s 
Republikens presidents framställning RP 7/2015-2016 
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7 Godkännande av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning  

Landskapsregeringens yttrande RP 8/2015-2016-s 
Republikens presidents framställning RP 8/2015-2016 

8 Godkännande av protokollet med Uzbekistan om ändring av avtalet för att undvika 

dubbelbeskattning  

Republikens presidents framställning RP 11/2015-2016 

Ärendena 4-8 upptas till behandling vid nästa plenum. 

9 Produktionsstöd för el från vindkraftverk 

Finans- och näringsutskottets betänkande LKU 11/2015-2016 
Landskapsregeringens lagförslag LF 12/2015-2016 

Ärendet upptas till behandling vid plenum 25.5.2016. 

10 Förslag till första tilläggsbudget för år 2016 

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 10/2015-2016 
Landskapsregeringens budgetförslag BF 3/2015-2016 
Budgetmotioner BM 29-52/2015-2016 

Ärendet upptas till behandling vid plenum 25.5.2016. 

11 Landskapsrevisionens berättelse över redovisningar av valfinansiering år 2016 

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 9/2015-2016 
Landskapsrevisionens berättelse RB 2/2015-2016 

Ärendet upptas till behandling vid plenum 30.5.2016. 

12 Redogörelse över årsredovisning per 31.12.2015 

Landskapsregeringens redogörelse RS 3/2015-2016 

Ärendet upptas till behandling vid plenum 30.5.2016. 

13 Ändring av landskapslagen om besiktning och registrering 

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 5/2015-2016 
Ltl Runar Karlssons m.fl. lagmotion LM 2/2015-2016 

Ärendet upptas till behandling vid plenum 30.5.2016. 

14 Ändring av kommunallagen 

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 6/2015-2016 
Ltl Harry Janssons m.fl. lagmotion LM 1/2015-2016 

Ärendet upptas till behandling vid plenum 30.5.2016. 

15 Ändring av kommunallagen, §§ 23 och 41 

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 7/2015-2016 
Ltl Harry Janssons m.fl. lagmotion LM 3/2015-2016 

Ärendet upptas till behandling vid plenum 30.5.2016. 

16 Förenkling av fiskerätt på landskapets fiskevatten 

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 12/2015-2016 
Ltl Mikael Lindholms m.fl. åtgärdsmotion MOT 3/2015-2016 

Ärendet upptas till behandling vid plenum 30.5.2016. 

17 Anläggande av rondell  

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 13/2015-2016 
Ltl Harry Janssons m.fl. åtgärdsmotion MOT 2/2015-2016 

Ärendet upptas till behandling vid plenum 30.5.2016. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls idag klockan 14.15. Plenum är avslutat. 
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Plenum börjar 

Plenum börjar. Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum. 

Remiss 

1 Godkännande av Nagoyaprotokollet om genetiska resurser till konventionen om bio-

logisk mångfald 

Landskapsregeringens yttrande RP 3/2015-2016-s 
Republikens presidents framställning RP 3/2015-2016 

Remiss 

2 Godkännande av ikraftträdande av konventionen om biologisk mångfald 

Landskapsregeringens yttrande RP 10/2015-2016-s 
Republikens presidents framställning RP 10/2015-2016 

Talmannen föreslår att en gemensam diskussion om de båda ärendena tillåts i enlighet 

med arbetsordningen 64 § 4 mom. Kan förslaget godkännas? Godkänt. 

Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket ut-

skott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens 

förslag är att båda ärenden remitteras till social- och miljöutskottet. 

Diskussion.  

Vicelantrådet Camilla Gunell 

Fru talman! Bästa lagting, vi har två presidentframställningar; Nagoyaproto-

kollet och konventionen om biologisk mångfald. Här har vi, i likhet med den 



  

626 

tortyrkonvention som vi under förra mandatperioden brottades med, ett litet 

parallellfall. Nagoyaprotokollet hör till konventionen om biologisk mångfald. 

När Nagoyaprotokollet skulle skickas till Åland så upptäckte landskapsrege-

ringen att själva huvudkonventionen om biologisk mångfald inte hade be-

handlats i Ålands lagting.  

Efter diskussionerna kring tortyrkonventionen så fanns väl uppenbarligen 

en praxis att man helt enkelt skickar huvudkonventionen till Åland, vilket nu 

har skett.  

Därför är det mycket bra att talmannen tillåter att de här två presenteras 

och debatterats som ett ärende eftersom de hänger samman.  

Nu föreslås att Nagoyaprotokollet träder i kraft genom en lagstiftning på 

rikshåll och nu efterfrågas Ålands lagtings åsikter i båda dessa frågor.  

Konventionen om biologisk mångfald är indirekt implementerad på Åland 

eftersom den reglerar europeiska kommissionens olika direktiv som berör 

den biologiska mångfalden och naturvården som Åland idag lever efter. 

Jag kommer inte att säga desto mera om konventionen om biologisk 

mångfald annat än att den är gammal. Konventionen kom redan i början av 

nittiotalet och i princip lever man efter den på Åland. 

I samband med den revidering som vi har i regeringsprogrammet om na-

turvårdslagen så kommer vi att ytterligare se om det finns någonting som be-

höver införlivas i vår lagstiftning som har med dessa konventioner att göra. 

Landskapets arbete med hållbar utveckling går också helt i linje med den här 

konventionen.  

I Nagoyaprotokollet finns inte heller så mycket att beröra och den har inte 

heller så enormt stora konsekvenser för landskapet. Det är en konvention 

som är tillkommen i Nagoya i Japan och därför har konventionen detta 

namn. Det var en biodiversitet parts konvention 2010. Nagoyaprotokollet blir 

att gälla i riket genom den lagproposition som också skickades nu till Ålands 

lagting för genomgång och godkännande.  

Nagoyaprotokollets innehåll gäller genetiska resurser, hos både vilda väx-

ter men också husdjur och odlingsväxter som berör skogsbruk och vilt- och 

fiskvårdsnäringarna. Det här är alla områden som Åland har behörighet över. 

Därför ska vi själva till några delar ansvara för att när de genetiska resurserna 

inhämtas till landskapet så ska det meddelas till behörig myndighet.  

Vi kommer att titta närmare på hur vi på Åland ska lagstifta i den här frå-

gan, om det är vår miljöbyrå på landskapsregeringen eller ÅMHM som får 

ansvaret att ta emot anmälningar om man inför genetiska resurser till Åland. 

I riket är det en behörighet som är uppdelad på dels naturresursinstitutet 

och dels Finlands miljöcentral. Själva tillsynen av genomförandet av konvent-

ionen handhas av miljöministeriet. 

Man kan också analysera huruvida det finns genetisk arvsmassa och gene-

tiskt material på Åland som är unikt därmed behöver skyddas. I landskapsre-

geringens analys nämns bl.a. Ålandsfåret som eventuellt kunde ha den typen 

av unikt genetiskt material som kunde skyddas genom lagstiftning. Om 

Ålandsfåret exporteras till andra länder så ska det noteras att det här är en 

skyddad art.  

När detta sedan kommer på plats och vi får till någon slags lagreglering på 

området så tror vi inte att det blir någon större rusning. Den här typen av 

anmälningar är ganska sällan förekommande. Det kommer till övervaknings- 
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och tillsynsåtgärder men dock så att vi ska det klart för oss hur det ska hante-

ras och även vem som hanterar det framledes. Tack, fru talman.  

Talmannen 

Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Ingen diskussion. 

Kan förslaget att remittera ärendena till social- och miljöutskottet omfattas? Förslaget 

är omfattat. Ärendena remitteras till social- och miljöutskottet. 

Remiss 

3 Godkännande av avtalet och protokollet med Spanien för att undvika dubbelbeskatt-

ning  

Landskapsregeringens yttrande RP 7/2015-2016-s 
Republikens presidents framställning RP 7/2015-2016 

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet   

Diskussion. Ingen diskussion. 

Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget 

är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. 

Remiss 

4 Godkännande av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning  

Landskapsregeringens yttrande RP 8/2015-2016-s 
Republikens presidents framställning RP 8/2015-2016 

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget 

är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. 

Remiss 

5 Godkännande av protokollet med Uzbekistan om ändring av avtalet för att undvika 

dubbelbeskattning 

Republikens presidents framställning RP 11/2015-2016 

Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket ut-

skott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens 

förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget 

är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls onsdag den 25 maj 2016 klockan 13.00. Plenum är avslutat. 





  629 

 

 Ålands lagting PLENARPROTOKOLL  
   

   M W-A 

 

Plenum den 25 maj 2016 kl. 13.00 

Plenum börjar .............................................................................................................................................................. 629 

Andra behandling ........................................................................................................................................................ 629 
1 Tobakslagstiftning 

Social- och miljöutskottets betänkande nr 5/2015-2016 
Landskapsregeringens lagförslag LF 10/2015-2016 

Första behandling........................................................................................................................................................ 630 
2 Godkännande av förordning om sättande i kraft av ändringarna i konventionen om vägtrafik 

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 8/2015-2016 
Landskapsregeringens yttrande RP 9/2015-2016-s 
Republikens presidents framställning RP 9/2015-2016 

Första behandling........................................................................................................................................................ 630 
3 Produktionsstöd för el från vindkraftverk 

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 11/2015-2016 
Landskapsregeringens lagförslag LF 12/2015-2016 

Enda behandling .......................................................................................................................................................... 630 
4 Förslag till första tilläggsbudget för år 2016 

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 10/2015-2016 
Landskapsregeringens budgetförslag BF 3/2015-2016 
Budgetmotioner BM 29-52/2015-2016 

För kännedom .............................................................................................................................................................. 697 
5 Godkännande av protokollet med Uzbekistan om ändring av avtalet för att undvika 

dubbelbeskattning 
Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 14/2015-2016 
Republikens presidents framställning RP 11/2015-2016 

6 Godkännande av avtalet och protokollet med Spanien för att undvika dubbelbeskattning 
Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 15/2015-2016 
Landskapsregeringens yttrande RP 7/2015-2016-s 
Republikens presidents framställning RP 7/2015-2016 

7 Godkännande av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning 
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Plenum börjar 

Närvaroregistrering. 25 ledamöter närvarande. 

Lagtingsledamöterna Sara Kemetter och Tony Wikström anmäler om ledighet från da-

gens plenum på grund av kommunalt förtroendeuppdrag.  

Lagtingsledamoten Mikael Lindholm på grund av privata angelägenheter.   

Antecknas. 

Andra behandling 

1 Tobakslagstiftning 

Social- och miljöutskottets betänkande nr 5/2015-2016 
Landskapsregeringens lagförslag LF 10/2015-2016 



  

630 

I andra behandlingen kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid 

den första behandlingen eller förkasta förslaget.  

Först tillåts diskussion och efter det föreläggs lagförslaget för antagande. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Lagförslaget föreläggs för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Ingen begär or-

det. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behand-

ling är avslutad.  

Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. 

Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.  

Ärendet är slutbehandlat. 

Första behandling 

2 Godkännande av förordning om sättande i kraft av ändringarna i konventionen om 

vägtrafik  

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 8/2015-2016 
Landskapsregeringens yttrande RP 9/2015-2016-s 
Republikens presidents framställning RP 9/2015-2016 

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. 

Diskussion.  

Ltl Harry Jansson 

Talman! Om talmannen tillåter vill jag bara kort konstatera att utskottet inte 

har något att anföra i sak, vilket innebär att vi tillstyrker att konventionen blir 

tillämplig även på Åland. Tack. 

Talmannen  

Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. 

Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagting-

ets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling. 

Ärendets första behandling är avslutad. 

Första behandling 

3 Produktionsstöd för el från vindkraftverk 

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 11/2015-2016 
Landskapsregeringens lagförslag LF 12/2015-2016 

Enda behandling 

4 Förslag till första tilläggsbudget för år 2016 

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 10/2015-2016 
Landskapsregeringens budgetförslag BF 3/2015-2016 
Budgetmotioner BM 29-52/2015-2016 

Talmannen föreslår att en gemensam diskussion om de båda ärendena tillåts i enlighet 

med arbetsordningen 64 § 4 mom. Kan förslaget godkännas? Godkänt. 

Först tillåts alltså en gemensam diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av 

lagförslaget och budgetförslaget var för sig. 

Diskussion. 
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Ltl Tage Silander 

Herr talman! Finans- och näringsutskottet har som primärt intresse och upp-

gift att bevaka, ta ställning till och uttala sig i frågor som rör budgetärenden, 

och i frågor som berör vårt näringsliv. Det är av den anledningen skäl att 

uppmärksamma de ambitioner och de ansträngningar som landskapsrege-

ringen, med flera, har visat prov på under den senaste tiden. Det är viktigt att 

förståelsen för näringslivets förutsättningar och betydelse för samhället är 

stor, och att det därtill finns intresse och förmåga att agera när så är nödvän-

digt. 

Med detta sagt, herr talman, övergår jag nu till finans- och näringsutskot-

tets betänkande gällande landskapsregeringens budgetförslag nr 3/2015-

2016 som behandlar landskapsregeringens förslag till första tilläggsbudget 

för år 2016. 

När grundbudgeten för år 2016 godkändes av lagtinget betonades med 

rätta allvaret i att det budgeterade underskottet i resultaträkningen uppgick 

till hela 17,6 miljoner euro, före extraordinära poster. Vi har nyligen också 

fått bekräftat att resultatet för år 2015 blev ett underskott på 10 miljoner 

euro, före förändring av reserverade medel. 

Med den här informationen som grund är det lätt att inse att ändringar 

måste åstadkommas. Vi kan inte ha kostnadsnivåer som överstiger intäktsni-

våerna, annat än enstaka år och då med måttliga överskridningar. 

Landskapsregeringen har därför stakat ut en väg framåt där man inför den 

första tilläggsbudgeten ställde i utsikt att vissa ändringar kommer att vidtas 

för att förändra, effektivera och utveckla. Allt i syfte att få förhållandet mellan 

kostnader och intäkter i skick. Inte det första året, men dock inom något år. 

Den första tilläggsbudgeten, som vi nu alltså behandlar, innehåller förslag 

till ändringar som gör att det budgeterade underskottet för år 2016 minskar 

en aning, från sagda 17,6 miljoner euro till 15,9 miljoner euro, vilket är en 

förbättring med 1,7 miljoner euro. Det är en bra början, men ändå bara en 

början. 

Många processer är nu igångsatta för att på sikt, och i enlighet med land-

skapsregeringens flerårsplan, förbättra såväl intäktsbilden som kostnads-

strukturen. 

När det gäller att förändra den absolut största delen av intäkterna, nämli-

gen skatteintäkterna, är det nödvändigt att våra diplomatiska talanger utnytt-

jas fullt ut för att vi ska nå önskat resultat. Det gäller förstås en förändring av 

avräkningsgrunden, men även övriga viktiga frågor som fortsatt oinskränkt 

självstyrelsebehörighet och möjlig större ekonomisk självständighet i ett sy-

stem där interna åtgärder på den fastländska sidan inte ska tillåtas påverka 

våra egna val och prioriteringar. 

Finans- och näringsutskottet har i stort omfattat tilläggsbudgeten, och har 

i några enstaka fall i betänkandet önskat betona för utskottet viktiga frågor. 

Ett fåtal omröstningar har skett, och till utskottets betänkande har sex reser-

vationer inlämnats. 

Andan och diskussionsklimatet i utskottet har varit mycket god och mål-

bilden för den förda politiken har varit i stort sett gemensam, även om avvi-

kelser finns när det gäller vägval och prioriteringar. Jag kommer att redogöra 

för en del av dessa avvikelser. 

Herr talman! Landskapsregeringen avser att utreda och eventuellt om-

strukturera och modernisera verksamheten vid Ålandskontoret i Stockholm. 
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Man avser även att personalbehovet vid Ålandskontoret i Helsingfors ska ses 

över, vilket också påverkar budgetanslaget för verksamheten. Utskottet har 

inga invändningar mot dessa planer. En minoritet i utskottet vill ändå genom 

en reservation i ärendet betona vikten av att det finns tillräckligt med resur-

ser för att Åland ska kunna agera och verka med god framförhållning i för 

Åland viktiga frågor, men har inte föreslagit någon ändring av budgetansla-

get. 

Utskottet har förståelse för att alla landskapets verksamheter bör delta i 

prioriterings- och effektiveringsarbetet, så även den för oss alla så viktiga 

hälso- och sjukvårdsverksamheten. 

Utskottet har enhälligt omfattat landskapsregeringens förslag att minska 

nettoanslaget för Ålands hälso- och sjukvård med 650 000 euro för år 2016, 

vilket just den här aktuella budgeten handlar om. 

Däremot anger landskapsregeringen upplysningsvis en ambition om att 

minska nettoanslaget med 2 miljoner euro för år 2017. Till den delen har en 

minoritet i utskottet genom omröstning och reservation önskat att netto-

anslaget skulle minska med bara 1 miljon för år 2017 och att den andra inbe-

sparingsmiljonen istället skulle tas med i 2018 års budget. Utskottet har dock 

genom omröstningsresultatet visat stöd för landskapsregeringens budget-

ambitioner. 

Ett annat ärende som anslagsmässigt inte har med budgeten för 2016 att 

göra, men där landskapsregeringen aviserar sina avsikter på sikt, är förslaget 

om att utreda konsekvenserna av att upphöra med den subventionerade 

lunchförmånen för högskolestuderande. Det är förstås ännu oklart vad en dy-

lik utredning kan resultera i, men om ändringar kommer att ske får dessa 

ekonomisk effekt först år 2018. Utskottet har omfattat tankegångarna, men 

en minoritet har genom omröstning och i en reservation önskat påtala att ut-

redningen inte bör innehålla något alternativ där det offentliga Åland genom 

att sköta mathållningen konkurrerar med restaurangbranschen. 

Herr talman! I landskapsregeringens ambitioner att förbättra landskapets 

ekonomi har man även fokuserat på fiskyngelproduktionen vid Guttorp. Mål-

sättningen är att öka intäkterna väsentligt. Ett rådslag har aviserats där dis-

kussioner kommer att föras med vattenägare och representanter för turist-

branschen, med målsättningen att åstadkomma en godtagbar finansierings-

plan. I förslaget till tilläggsbudget kan man läsa att planen ska vara klar sen-

ast sista juni 2016. Om man inte lyckas med detta avser landskapsregeringen 

att lägga ner fiskyngelproduktionen vid Guttorp.  

Finans- och näringsutskottet inser fördelarna med att fiskyngelprodukt-

ionen fortsätter, men förordar en förändrad finansieringsstruktur. Utskottet 

har inga invändningar mot att planen ska vara snabbt klar, och lyckas det är 

det förstås bra, men av praktiska skäl anser utskottet att det är tillräckligt om 

den nya finansieringsplanen är klar inför budgeten för år 2017. 

Utskottet har i samband med behandlingen av ärendet också informerats 

om betydelsen av att upprätthålla och utveckla lekområden för fisk. 

Herr talman! Varken i grundbudgeten för år 2016 eller i förslaget till första 

tilläggsbudget för år 2016 finns angivet någon ambition om att privatisera 

vägunderhållet. I budgetmotion nr 36/2015-2016 önskar motionärerna bl.a. 

att landskapsregeringen omgående bör inleda arbetet med att privatisera 

drift och underhåll av det allmänna vägnätet, under förutsättning av att be-

redningen visar att detta blir ekonomiskt fördelaktigt. 
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Utskottet har till den här delen omfattat tankegångarna i motionen och har 

av den anledningen i betänkandet angett att landskapsregeringen bör över-

väga möjligheterna att konkurrensutsätta vägunderhållet, och att man vid 

behov bör återkomma med förslag kring detta i samband med budgeten för år 

2017. 

Landskapsregeringen har i budgetförslaget som målsättning att stänga 

Godby vägstation och att verksamheterna ska flytta till vägstationsfastigheten 

i Möckelö. I samband med den aviserade stängningen och därefter försälj-

ningen av Godby vägstation har utskottet för sin del omfattat planerna, och 

därtill föreslagit att fullmakten för försäljning skulle utsträckas till att omfatta 

även det område där vägstationen har en maskinhall och en sandlagerbygg-

nad. 

För att kunna hantera och sköta om vägförvaltningens fordon och utrust-

ning på ett förnuftigt sätt, och för att beakta gällande miljökrav, är målsätt-

ningen att uppföra en ny garagebyggnad på Möckelöområdet. Man avser 

också att i samma veva upphöra med oljeuppvärmning av nuvarande fastig-

heter till förmån för fjärrvärme. 

En minoritet i utskottet har genom omröstning och i reservation framfört 

som sin åsikt att den planerade nybyggnaden inte ska uppföras innan frågan 

om driftsprivatisering av vägunderhållet har avgjorts.   

När det gäller den planerade förändringen av landskapsbidragen till kom-

munerna är utskottet helt överens när det gäller ambitionen att sänka land-

skapsbidragen med 1,5 miljoner euro för år 2017. 

Landskapsregeringen har även här blickat längre fram i tiden och har avi-

serat en ytterligare minskning av landskapsbidragen med 2,5 miljoner euro 

för år 2018. En minoritet i utskottet har genom omröstning och reservation 

önskat att man inte nämner någonting om minskade landskapsbidrag för år 

2018. 

Av budgetförslaget framgår att det s.k. kortruttsprojektet går vidare med 

delprojekten östra och västra Föglö. Utskottet har omfattat att man går vidare 

med projektet, med vetskap om att många frågor ännu måste besvaras innan 

man kan ta slutlig ställning till projektets genomförande. En reservation har 

lämnats där reservanten anser att kortruttsprojektet ska läggas på is, att del-

projektet östra Föglö skjuts på framtiden och att delprojektet västra Föglö 

läggs ner och avförs från agendan. 

Till sist herr talman, vill jag nämna några ord om finans- och näringsut-

skottets betänkande gällande landskapsregeringens lagförslag nr 12/2015-

2016 om produktionsstöd för el från vindkraftverk. Eftersom ärendet ingår 

som en del av budgetförslaget är det lämpligt att redogörelsen sker samtidigt. 

Förslaget går ut på att stöda befintliga vindkraftverk så att de har möjlighet 

att överleva fram tills dess att prissättningen på el är väsentligt högre än vad 

den är idag. Även om EU-kraven gällande förnybara energikällor är nation-

ella har landskapsregeringen en ambition att klara sin del av det stadgade 

minimikravet. 

Den spontana och kanske också naturliga tanken för många är säkert att 

verksamheter av det här slaget måste klara sig utan stöd, eftersom det finns 

billigare alternativ, och att det nu föreslagna produktionsstödet därmed 

borde utgå. Det handlar trots allt om 2,7 miljoner euro totalt under en sjuårs-

period. 
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En sak som utskottet inte har behandlat, men som ändå är värd att nämna, 

är de möjligheter som landskapets helägda bolag Kraftnät Åland Ab kommer 

att ha när det gäller att transitera el mellan Sverige och Finland. Med egen el-

produktion på Åland, som vindkraftverken till största delen står för, skapas 

större utrymme för transitering. Utan att gå in närmare på dessa kalkyler vill 

jag ändå nämna att tilläggsintäkterna för kraftbolaget tack vare vindkraften 

kan uppgå till hundratals tusen euro per år. Eftersom det är fråga om land-

skapets eget bolag kan man hävda att produktionsstödet åtminstone till stora 

delar kan komma att kompenseras av bolagets ökade förtjänstmöjligheter när 

det gäller transitering av el. 

Precis som landskapsregeringen bedömer också finans- och näringsutskot-

tet att det är viktigt att verksamheten fortgår och att den tekniska kompeten-

sen inom vindkraft blir kvar i landskapet, särskilt med tanke på framtida möj-

ligheter att utnyttja vindkraften då marknadsförutsättningarna har blivit 

bättre för vindkraftens del. 

Herr talman! Med detta sagt önskar finans- och näringsutskottet härmed 

lämna sitt betänkande gällande ”Förslag till första tilläggsbudget för år 2016” 

till lagtinget för fortsatt behandling och, herr talman, även för fortsatt be-

handling utskottets betänkande gällande ”Produktionsstöd för el från vind-

kraftverk.”  

Till sist dock en ändring som utskottets sekreterare har påtalat inför da-

gens plenum. Det gäller en ändring i betänkandet gällande el från vindkraft-

verk. I detaljmotiveringen som berör 18 § 1 mom. står det mitt i meningen; 

”näringslivet betonar utskottet att kan lagstiftningen komma att behöva 

anpassas”, vilket är hyfsat dålig svenska. Förslaget är att ordet ”kan” ändras 

och sätts in på sin rätta plats. Det blir då istället; ”betonar utskottet att lag-

stiftningen kan komma att behöva anpassas”. Det är en liten justering, men 

rätt ska vara rätt. Tack, herr talman. 

Talmannen 

Den anförda rättelsen antecknas.  

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Tack, herr talman! Jag vill också tacka finansutskottets ordförande för 

en saklig behandling av både budgetlagen om vindkraften och tilläggs-

budgeten. Jag noterar att skrivningarna är mycket konstruktiva och po-

sitiva på lång sikt. 

I betänkandet finns en mycket intressant iakttagelse under rubriken 

”En hållbar ekonomi”. Utskottet talar om två olika konjunkturlägen. 

Detta är riktigt. Vi har en offentlig ekonomi som också deltar i stimulan-

sen och vidtar åtgärder för näringslivets främjande så att det ska vara 

positivt där och det är det också nu i mångt och mycket. Men det får för 

svaga effekter på den offentliga kassan som då lider av underskott. Har 

finansutskottet diskuterat hur man kunde få detta att influera varandra 

mera? 

Talmannen 

Tiden är ute! 
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Ltl Tage Silander, replik 

Tack, herr talman! Det här är en problematik som finns genom att vi är 

så bundna när det gäller intäktssidan av avräkningsbeloppet i första 

hand. Det i sin tur är starkt beroende av hur Finlands ekonomi utvecklar 

sig. När vi brukar säga att vi har besvärligt konjunkturmässigt så är det 

egentligen den posten som vi behandlar.  

Näringslivet på Åland går överlag väldigt, väldigt bra. Ser man på ar-

betslöshetssiffran på Åland så är den väldigt låg. Bara med de måtten 

mätt lever vi i en något slags högkonjunktur och det har vi gjort rätt 

länge.  

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Den diskussionen känner jag väl till. En effektiv och bra stimulans- och 

näringspolitik får förstås goda effekter på sysselsättningen, det får effek-

ter på kommunernas skatteintäkter och på flitpengen.  

Har utskottet fört något närmare kanske framtidsorienterade reso-

nemang kring en hållbar ekonomi för Åland? Hur kunde den se ut? Vi 

kanske kunde börja tala om ett konjunkturläge. 

Ltl Tage Silander, replik 

De här diskussionerna har förts i partikanslierna. Jag skulle inte säga att 

det har diskuterats väldigt utförligt i utskottet, åtminstone inte ännu, 

även fast man har berört frågorna. Några färdiga lösningsförslag finns i 

för närvarande. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Tack, herr talman! Tack ltl Silander för en utförlig presentation av ut-

skottets betänkande kring tilläggsbudgeten.  

En fråga som jag lite saknar och som var en av de största i samband 

med remissdebatten är den post på 700 00 euro, stöd till medborgarna, 

som landskapsregeringen föreslår att man ska spara på. Mot den bak-

grunden så är det lite förvånande att utskottet inte har passat på nu, in-

för beredningen av det arbetet, att komma med en åsikt kring vilken typ 

av stöd som det här kunde handla om. Det vore ett ypperligt tillfälle att i 

nuläget säga någonting om det här som stöd för regeringen när de ska 

göra prioriteringar framöver. Har utskottet överhuvudtaget fört en så-

dan diskussion? Har utskottet någon åsikt trots att inte finns nedskrivet 

till pappers? 

Ltl Tage Silander, replik 

Tack, herr talman! Det finns ju en ambition att göra en inbesparing på 

ungefär 700 000 euro som har sagts av de totala 24 miljoner som finns 

tillgängliga att ta ifrån i det här sammanhanget. I utskottet har vi note-

rat regeringens avsikt att föra in det här i 2017 års budget. De diskuss-

ioner som måste ligga till grund för det budgetförslaget pågår, vad jag 

vet. I utskottet har vi inte gjort prioriteringar mellan de olika möjliga 

posterna. Jag antar att ltl Axel Jonsson vet vilka posterna är. 
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Ltl Axel Jonsson, replik  

Har utskottet bekantat sig med vad regeringen menar med den här 

skrivningen? Såsom skrivningen är formulerad i budgetförslaget så är 

den väldigt öppen. Det är svårt för både medborgare och lagtingsleda-

möter att förstå om det är studiestöd, barnbidrag eller hemvårdstöd som 

regeringen tänker på när man har en sådan här skrivning. Har utskottet 

fördjupat sig i detta? Om utskottet inte har en egen åsikt, vet man vad 

regeringen tycker i den här frågan? 

Ltl Tage Silander, replik 

Herr talman! Jag kan inte säga att utskottet har fått ett förslag att fun-

dera på eller debattera i utskottet. Vi vet att det finns olika tankar men 

det finns inget, vad jag känner till, färdigt förslag. Det tror jag att man 

arbetar med precis just i denna stund. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! Jag är inte förvånad över att min motion om natur-

bruksskolan i normal ordning blev förkastad. Man skriver att ambition-

en för landskapsregeringen är att avyttra fastigheten. Mig veterligen har 

den här fastigheten varit till salu åtminstone i åtta år, i två perioder. 

Man har ju lyckats bra hittills, tycker jag. Man har inte ens fått fastighet-

en uthyrd. Därför ställde jag min motion så att man borde ta krafttag för 

att hyra ut lokalen. Vi betalar externa hyror ute på stan. Man borde 

kunna flytta någon fristående verksamhet under landskapsregeringen 

lydande myndigheter. Hur har man resonerat i utskottet?  

Ltl Tage Silander, replik 

Tack, herr talman! Utskottet har resonerat som så att främst fastighets-

verket tittar över alla fastighetsinnehav som landskapet har. Fastighets-

verket kommunicerar på bästa sätt med landskapsregeringen för att 

reda ut behov som finns nu och framöver. När man har kommit så långt 

så gäller landskapsregeringens första mening dvs. att man ska avyttra de 

fastigheter man inte behöver för egen verksamhet eller av andra orsaker 

behöver ha kvar och däri ingår naturbruksskolan. Om man inte har 

lyckats sälja naturbruksskolan hittills så är det tråkigt, om den ambit-

ionen har funnits tillräckligt starkt. Men man må väl fortsätta, behöver 

man inte ha skolan ska man ju, i enlighet med tidigare uttalanden, 

avyttra den. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! Behovet av skolan är väl kanske inte klart utrett. Ef-

tersom det finns externa myndigheter som hyr ute på stan idag så borde 

det finnas underlag för att flytta verksamheter till skolan. Förra peri-

oden var det en minister här som var väldigt ivrig att få jordbruksbyrån 

till naturbruksskolan men det lyckades inte så bra. Idag står vi med fas-

tigheten såsom den var tidigare. Nu uppstår samma sak igen. Möjligtvis 

om landskapsregeringen skänker bort fastigheten så kan de bli av med 

den. Därför borde man ha lite mera ambitioner att hyra ut fastigheten 
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och flytta någon myndighet dit. Men man har en rädsla att man stöter 

sig med myndigheterna och vissa personer.  

Så fungerar det normalt i den privata sektorn, men inte i den offent-

liga sektorn. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Om jag förstod finansutskottets ordförande rätt så har nu 

finansutskottets majoritet gett grönt ljus till ett nytt garage på Möckelö 

samtidigt som man säger att man ska överväga en privatisering. Har jag 

uppfattat det rätt? 

Ltl Tage Silander, replik 

Tack, herr talman! Det känns naturligt, åtminstone i det parti jag arbe-

tar inom, att alltid där så är möjligt överväga andra alternativ än offent-

lig hantering av våra gemensamma angelägenheter. Därför kändes den 

här motionen, som vi nu pratar om, till den delen positiv. Man bör över-

väga möjligheterna att privatisera vägunderhållet. Och man gör det un-

der förutsättningar att det ekonomiska utfallet är tillräckligt positivt. Så 

långt är det alldeles rätt. 

I det här fallet kommer man att stänga ner verksamheten i Godby och 

för det behöver man ha utrymmen, tak över utrustning och bilar i vissa 

fall och då behöver man uppföra den här byggnaden. Blir det en privati-

sering så tror jag nog att det går att hantera värdet på den här hallen i 

positiv anda den dagen. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Då uppfattade jag det rätt. Jag säger meddetsamma att jag 

naturligtvis stöder en privatisering av vägunderhållet. Förklara logiken 

för oss i salen och för det åländska folket; varför vill man privatisera? 

Förhoppningsvis privatiserar man i och med att moderaterna sitter på 

de positionerna och har den ideologin. Varför ska man då i samhällets 

regi bygga ett garage, antagligen i miljonklassen? Vi vet att om privata 

sköter det här så behöver de inget garage. De privata har garage redan 

idag. Naturligtvis kommer det då att stå en tom garagebyggnad på 

Möckelö, som antagligen är det mest attraktiva område vi har på Åland 

och som någon annan kunde utnyttja. Var finns logiken och det ekono-

miska tänkandet? 

Ltl Tage Silander, replik 

Det ekonomiska tänkandet handlar om en eventuell privatisering. Vi ska 

se vad den ger. Det är möjligt att den kan ge någonting. Det är också lika 

möjligt att vi inser att det är kanske inte blir så mycket bättre. Det får ut-

redningen visa. Att vi nu under tiden uppför en garagebyggnad tror jag 

inte att kommer att belasta vår ekonomi särskilt mycket, om man inte 

anser att man har förbrukat den, den dagen man privatiserar. Det tror 

jag inte, garagebyggnaden står kvar där, man kommer att kunna sälja 

den till dem som behöver den bättre den dagen. Är det så att det här 

området är väldigt attraktivt så kan det finnas andra som bjuder på den 

för att föra bort hallen till något annat ställe. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Det blev aningen oklart vad att finansutskottets ordfö-

rande menade med att subventionerna för högskolestuderandes luncher 

ska avslutas. Men ändå, trots diskussionerna här, ska det göras en ut-

redning. Om det är så att subventionerna ska avslutas så betyder det ju 

att inga offentliga medel ska användas för att möjliggöra luncher för 

ungdomarna. Vilken typ av utredning behöver man göra för att nolla det 

utgiftskontot? Annars är rubriken felaktig och man för fram en felaktig 

information, ifall man tänker göra någon åtgärd som fortsättningsvis på 

något sätt belastar skattebetalarna eller kostar pengar. Jag önskar en ut-

förligare redovisning angående detta. 

Ltl Tage Silander, replik 

Herr talman! Innan man vidtar några åtgärder så avser man att utreda 

fördelar och nackdelar med en förändring på den här posten. Den upp-

fattningen har jag att ambitionerna är. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Det är kanske blir en diskussion kring formuleringar. Finansutskottets 

ordförande sade tydligt att man skulle avsluta med finansieringen. 

Landskapet sparar pengar, de studerande får mindre pengar och de får 

betala vad lunchen kostar. 

Men om man ska göra en utredning som på något sätt ska vara kopp-

lad till landskapsregeringen så antar jag att det också handlar om 

pengar. Oavsett vilka vägar det går så är det fortsättningsvis subvention-

ering av lunch och därför menar jag att rubriken är felaktig. Om land-

skapsregeringen avser att bedriva lunchrestaurang i egen regi så borde 

det vara rubriken. 

Ltl Tage Silander, replik 

Herr talman! Vi har för vår del inte avsett att ändra på rubrikerna nå-

gonstans, utan vi har gjort våra kommentarer utgående ifrån de rubriker 

som finns. Jag bara konstaterar vad jag sade här senast, om jag nu sade 

vad jag har skrivit i mitt manus; ”Ett annat ärende som anslagsmässigt 

inte har med budgeten för 2016 att göra, men där landskapsregering-

en aviserar sina avsikter på sikt, är förslaget om att utreda konsekven-

serna av att upphöra med den subventionerade lunchförmånen för 

högskolestuderande. Det är förstås ännu oklart vad en dylik utredning 

kan resultera i, men om ändringar kommer att ske får dessa ekono-

misk effekt först år 2018.”  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Talman! Tack för presentationen. Jag tänker återkoppla till regerings-

programmet som presenterades på senhösten där jämställdhetsfrågor 

och barnperspektivfrågor lyftes särskilt och där man i alla beslut, såvitt 

möjligt, skulle tänka på de två sektorerna. 
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Finans- och näringsutskottet har här sagt ja till att man ska spara 4 

miljoner på kommunerna under två år, och att man ska spara 2 miljoner 

på ÅHS. Har utskottet fört ett resonemang kring jämställdhetsfrågor och 

hur detta slår ur ett barnperspektiv? 

Ltl Tage Silander, replik 

Utskottet har tagit ställning till de inbesparingsbelopp som landskapsre-

geringen har aviserat för respektive år, de summor som nämndes här är 

ute på flera år. Det är det som vi har tagit ställning till. 

Trots det pågår precis just nu utredningar där man ser hur man möj-

liggör de här besparingarna i praktiken. Konsekvenserna av de utred-

ningarna kommer man förstås att ta hänsyn till. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Jag frågade alltså om finans- och näringsutskottet har fört 

ett resonemang kring vad dessa inbesparingar kan medföra ur ett jäm-

ställdhets- och barnperspektiv?  

Jag påminner om att den kommunala verksamheten består i dagens 

läge ungefär av 75 procent kvinnor som arbetar där. Inom ÅHS handlar 

det om 90 procent. Menar finans- och näringsutskottet att det inte finns 

skäl att lyfta den frågan i samband med att man säger ja till inbespa-

ringar? 

Ltl Tage Silander, replik 

Tack, herr talman! Jag upprepar mig väl antagligen när jag säger att vi 

har fokuserat på beloppen som behöver sparas och som har angivits för 

oss i den här tilläggsbudgeten att ta ställning till. Vi har gjort en bedöm-

ning om vi tycker att det är skäligt och möjligt att spara de här beloppen. 

Där finns det lite olika åsikter har det visat sig.  

Däremot kommer fortsättningen av den här diskussionen att handla 

om hur man ska spara de här pengarna och där ingår förstås de konse-

kvenser som det blir.  

När det gäller möjliga inbesparingar, om det är så att här avses ÅHS 

där det är väldigt många kvinnor anställda, om det får till följd att det 

blir inbesparingar i numerären så är det sannolikt att det är flera kvin-

nor än män som kommer att drabbas.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det är ett lämpligt tillfälle nu att uttrycka landskapsrege-

ringens förnöjelse över det tydliga betänkandet som utskottet under 

ledning av ltl Silander har presenterat. Det är väldigt bra att signalen 

och budskapet går ut till alla ålänningar och myndigheter och verksam-

heter som lyder under landskapsregeringen så att vi får ett klart besked 

från lagtinget om att den ekonomiska politiken och de ramar för framti-

den som har lagts upp är nödvändiga att följa.  

Jag finner också att utskottsordförande har lyckats med det konst-

stycket att t.o.m. få delar av oppositionen att omfatta den ganska strama 

politik som föreslås här, inte hela oppositionen men som helhet ändå 

stora delar av oppositionen. 
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Det här stärker landskapsregeringen i det fortsatta arbetet nu när vi 

går in det praktiska arbetet för att bereda en budget för 2017. 

Talmannen 

Tiden är ute! Replikskiftena är avslutade. 

Vtm Veronica Thörnroos 

Tack, talman! Bästa ledamöter, det har gått hett till i finans och näringsut-

skottet. Det är inte i första hand de politiska diskussionerna jag tänker på 

utan snarare avsaknaden av ventilation. Det har medfört att vi har haft det 

väldigt, väldigt svettigt. 

Jag vill tacka ledamöterna i utskottet för ett konstruktivt arbete. Jag tycker 

att vi tillsammans har arbetat för Ålands bästa. 

I samband med att tilläggsbudgeten presenterades hade vi ett antal bud-

getmotioner som vi förelade. Vi har efter många och långa diskussioner nu 

kommit fram till ett färre antal reservationer på de punkter där vi inte kan 

omfatta landskapsregeringens linje. 

Den första reservationen som jag vill presentera rör Ålands hälso- och 

sjukvård. Landskapsregeringen har aviserat, utan någon form av direktiv vad 

jag har erfarit, en inbesparing på Ålands hälso- och sjukvård på 2 miljoner. Vi 

har efter utskottshörande och också i samband med att man har hört andra 

intressenter till det egna partiet fått information om att det svårligen låter sig 

göras utan att man helt enkelt lägger ner olika verksamheter. 

Vad vi har erfarit har man inte heller fått styrdirektiv från landskapsrege-

ringen vad man ska spara på. Nu är det upp till styrelsen att snabbt som at-

tan, om uttrycket tillåts, komma med ett sparförslag på 2 miljoner. 

Nå, bästa ledamöter, sunda förnuftet säger att det låter sig inte göras. Den 

som känner till hur demokratiska processer går till, den som känner till hur 

anställningar går till vet att så här kan man inte göra. 

Därför har vi en reservation mot finans- och näringsutskottet betänkande 

nr 10/2015-2016 gällande förslag till första tilläggsbudget år 2016 som rör 

hälso- och sjukvården. Vi har föreslagit att inbesparingen år 2017 ska vara 1 

miljon. Redan där bedömer vi att Ålands hälso- och sjukvård kommer att få 

ett väldigt, väldigt tufft jobb. Trots att man aviserar avgiftshöjningar för den 

enskilda ålänningen så kommer det ändå att bli väldigt, väldigt svårt för 

Ålands hälso- och sjukvård att leva upp till kravet på 1 miljon och jag vågar 

säga att det är omöjligt att leva upp till kravet på 2 miljoner. 

Vad sedan gäller vår nästa motion så lyfte gruppledare Britt Lundberg den 

tidigare här. Det har att göra med oss kosthållningen vid högskolan och ut-

redningen som landskapsregeringen vill göra. Med beaktande av att vi vill 

stöda det privata näringslivet så tycker vi att det klart och tydligt borde 

framgå, ur den utredning som ska göras, att den inte ska innehålla några al-

ternativ där det offentliga Åland ska konkurrera med och ta över mathåll-

ningen från dem som idag driver det i privat regi.  

Jag vill redan här avisera att den här motionen och den tidigare nämnda 

motionen kommer att föras till omröstning i ett senare skede. 

Den sista reservationen som vi har rör Ålandskontoren. Landskapsrege-

ringen vill ha större engagemang från åländska partier och politiker och däri-

genom bygga grunden för framtida goda kontakter. Det har inte varit möjligt 

att, via höranden eller att följa texten, förstå vad landskapsregeringen egent-
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ligen vill förutom att man vill stänga ner våra ”ambassader”, åtminstone vill 

landskapsregeringen minska deras möjligheter att verka för Ålands bästa. 

Med tanke på relationerna mellan Helsingfors och Mariehamn vilka av olika 

anledningar den senaste tiden fått sig några törnar så finns det snarare an-

ledning att förstärka Ålandskontoren, speciellt i Helsingfors och det kopplar 

jag även till självstyrelselagsrevisionen som är på gång. 

Bästa lagting! Jag avslutar nu dessa reservationer som jag har lyft fram här 

och nu. Jag återkommer i ett annat anförande med mina reflektioner kring 

tilläggsbudgeten och vad vi från centerns sida tycker att man kan göra bättre 

för att minska den kraftiga vänstersväng som landskapsregeringen nu har ta-

git. Tack. 

Minister Wille Valve, replik 

Tack vtm Thörnroos. Jag förundrar mig över centerns ovilja att ta tag i 

våra ekonomiska bekymmer, inte minst hållbarhetsgapet som vi har avi-

serat i tilläggsbudgeten. Centerns eget förslag innebär, så vitt jag minns, 

en ganska kraftig utökning av en post som kallas för ”Övriga utgifter”. 

Skulle Vtm Thörnroos vänligen kunna precisera exakt vad som finns i 

denna kraftiga utökning som kallas ”Övriga utgifter”. Hur resonerar cen-

tern kring denna post? 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Jag vet faktiskt inte riktigt vad minister Wille Valle avser? 

I mitt anförande kring reservationerna nämnde jag ingenting av det som 

ministern frågade efter. Ska jag vara helt ärlig så vet jag faktiskt inte alls 

vad ministern talar om. 

Minister Wille Valve, replik 

Jag omformulerar mig lite utgående från de reservationer som har in-

kommit från åländsk center. Så vitt jag förstår så föreslår centern att vi 

ska spara 1 miljon i stället för 2 miljoner på ÅHS. Men ändå ger centern 

sitt stöd till den totala inbesparingen. Varifrån tas den andra miljonen? 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Vi har resonerat att man under år 2017 möjligen, vi är inte 

säkra, men möjligen kan göra en inbesparing på 1 miljon. Efter att vi har 

fått ta del av informationen och det arbetet som pågår inom ÅHS så får 

man ta ställning till om man år 2018 kan göra ytterligare inbesparingar. 

Det är så som vi har resonerat. Men att som nu, utan direktiv, gå till sty-

relsen och säga; ”nu ska ÅHS spara 2 miljoner”, när vi vet hur svårt de 

har haft att spara 665 000 euro, det känns inte riktigt seriöst. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Centern var med och lämnade en landskapsekonomi med 

en budget på ett underskott på 17,6 miljoner och trenden var fortsatt 

kraftigt negativ. Underskottet skulle uppenbarligen, under centerns led-

ning, vuxit ytterligare och då är det ju logiskt nu att centern lämnar in 

reservationer där de inte vill balansera ekonomin och spara pengar på 

det viset som den här majoriteten har insett att man måste göra, med 



  

642 

stöd av en majoritet här i lagtinget. Det sätt som centern nu agerar på 

finner jag fullt logiskt. 

Jag återkommer till den här diskussionen sedan, när centerns ordfö-

rande framträder här i lagtinget under denna debatt, för att riktigt få en 

bild av hur centern har tänkt att vi ska lösa situationen. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Lars Häggblom 

Herr talman! Bästa lagtingsledamöter, jag tänker presentera två reservation-

er. 

Jag har svårt att förstå att man i dagens ekonomiska situation planerar 

kortruttsprojektet för tiotals miljoner när man ännu inte har fullföljt tidigare 

åtaganden som till exempel Marsundsbroprojektet. Den gamla bron står fort-

farande kvar och kanske det finns flera sådana projekt som är ofullbordade. 

Därför har jag kommit med en reservation mot finans- och näringsutskottets 

betänkande nr 10/2015-2016 gällande förslag till första tilläggsbudget för år 

2016. Infrastruktur- och transportpolitik.  

I budgetförslaget anges att kortruttsprojektet går vidare med delprojekten 

östra och västra Föglö i syfte att förkorta färjepassen. Kostnaderna för projekt 

inom bl.a. farleder minskas. Även avgifterna ses över för att öka inkomsterna. 

Jag motsätter mig delprojektet med västra Föglö. Delprojektet gällande Östra 

Föglö bör skjutas på framtiden. Detta är för kostnadsdrivande med beaktande 

av landskapets ansträngda ekonomiska situation. 

 Med anledning av det ovanstående föreslår jag att texten under rubriken 

”Infrastruktur- och transportpolitik, under delrubriken ”Skärgårdstrafik” i 

betänkandets allmänna motivering får ett nytt stycke som följer: Kortrutts-

projektet läggs på is. Delprojekten östra Föglö skjuts på framtiden. Delpro-

jektet västra Föglö läggs ner och avförs från agendan.” 

Sedan har jag en reservation till där jag är första undertecknare. Reservat-

ionen rör nybyggnation av tvätthall i Möckelö. Jag anser att man först borde 

utreda möjligheterna att privatisera skötsel och underhåll av de landskaps-

ägda vägnätet och därför kommer jag med följande reservation.  

Nybyggnation av tvätthall i Möckelö. Under förutsättning att kostnaderna 

minskar till följd av privatisering bör landskapsregeringen genomföra privati-

seringen i rask takt. Det är därför samhällsekonomiskt oklokt att investera på 

Möckelöområdet.  

Med anledning av det ovanstående föreslår vi att följande text ersätter 

andra stycket under betänkandets detaljmotivering under moment 976000 

Infrastrukturinvesteringar: ”Landskapsregeringen företar ingen nybyggnat-

ion på Möckelöområdet innan frågan om en privatisering av vägunderhållet 

slutligen har avgjorts.” 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, talman! När ltl Häggblom presenterade den här reservationen och 

motsatte sig att man ska fortsätta att satsa på planerna på kortruttsinve-

steringarna så betyder det att ltl Häggblom försöker slå omkull den 

framtidstro som de senaste åren håller på att växa fram på Kökar och i 

Föglö. Man har förhoppningar att de här vägprojekten ska bli någonting 

och man ser en ljusare framtid i den sydöstra skärgården. Är målet att 
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man ska slå sönder den framtidstron? Framtidstron har till och med ytt-

rat sig på det viset att man ser att BB-resorna har blivit flera. 

Ltl Lars Häggblom, replik 

Herr talman! Om man tittar på den ekonomiska situationen idag så 

kanske det inte räcker med att bara spara lite på ÅHS och kommunerna. 

Man kanske också måste spara lite på investeringarna. När man får eko-

nomin i skick då kanske man kan titta på de här projekten, speciellt på 

östra Föglö. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, talman! Jag har tidigare gjort beräkningar på vad det sparar. Det 

sparar stora pengar redan i driftinbesparingar som betalar hela utbygg-

naden i stort sett. 

Ltl Lars Häggblom, replik 

De besparingarna är bara gjorda på pappret ännu. Det gäller att se verk-

ligheten! 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Tack, herr talman! Min fråga är liknande som ltl Sundbloms. Det hu-

vudsakliga motivet till att man har diskuterat de här trafiklösningarna är 

att man skapar liv och framtidstro i regionen, men det är förstås också 

en inbesparing på driftsidan. 

Anser ltl Häggblom att det ska göras även fast direkta inbesparingar 

kan påvisas för landskapets driftutgifter? Ska det ändå inte övervägas? 

Ltl Lars Häggblom, replik 

Jag anser att man bör få ekonomin i skick före man går vidare med de 

här projekten. Likaså kanske man borde titta över de gamla projekten 

och åtagandena så att man också fullföljer dem. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Jag håller med om det. Landskapet har många investeringsobjekt fram-

för sig och mycket pengar ska ut för att upprätthålla infrastrukturen. 

Man kan också välja att se den typen av investeringar som stimulans för 

samhället, att det finns arbete och byggprojekt som kanske bidrar till en 

bättre ekonomi. 

Ltl Lars Häggblom, replik 

Jag är inte emot att man stimulerar ekonomin, men då bör man ha eko-

nomi för det också. Klumpsumman har väl ökat varje år och ändå har 

underskottet bara blivit större och större. Någonting måste man väl 

börja göra? Man kanske måste säga nej till något i det här skedet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mikael Staffans, replik 

Tack, herr talman! Jag kan bara instämma med övriga ledamöter och 

vicelantrådet. 
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 Jag blir förundrad över oviljan att göra satsningar som skapar bättre 

förutsättningar för en bättre ekonomi. Man säger att man inte kan ta 

något beslut utifrån det som står i papper, utan man måste göra det i 

verkligheten. Hur kommer man fram till verkligheten utan att grunda 

sig på papper? 

Ltl Lars Häggblom, replik 

Jag har inte en ovilja mot satsningar, men det finns inte kapital idag till 

de här satsningarna. 

Ltl Mikael Staffans, replik 

Tack, herr talman! Jag har förstått att det finns väldigt mycket pengar 

på kapitalmarknaden. Det är frågan om vi ska vilja ta beslut. Det är väl 

detta som efterfrågas i den här salen. Nu ligger tilläggsbudgeten färdig 

där det ingår att vi ska fortsätta med satsningen på kortrutten, annars 

blir man väldigt besviken. Jag har läst de obundnas partiprogram och 

där står att man har en rätt stark ovilja att satsa pengar i skärgården. 

Ltl Lars Häggblom, replik 

Jag tror inte man har någon ovilja att satsa. Som jag har sagt flera 

gånger tidigare här så ska det finnas medel att satsa också. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl John Holmberg 

Herr talman! Bästa lagtingsledamöter, finans- och näringsutskottet har be-

handlat landskapsregeringens första tilläggsbudget 2016 som är helt i linje 

med den kraftsamlingsplan som regeringen Sjögren sjösatte för ett halvår se-

dan med syftet att skapa ordning och reda i Ålands finanser.  

Sparkraven är fördelade över hela linjen och samtliga verksamheter måste 

effektivisera, omprioritera, tänka i nya banor och även ifrågasätta. Allt för att 

få ut maximal nytta av de ekonomiska förutsättningarna. Liberalerna i fi-

nans- och näringsutskottet ger sitt fulla stöd i regeringens arbete för en bud-

get i balans.  

Verksamheterna har i sina inbesparingsmål ramar att förhålla sig till. Det 

möjliggör frihet för personal och styrelser att uppnå sparkraven och det är ett 

bra incitament. 

Gällande utbildningen har utskottet lagt speciell fokus kring den utredning 

som ska göras gällande den yrkesinriktade specialundervisningen. Land-

skapsregeringen avser att utreda möjligheterna med att omlokalisera den yr-

kesinriktade specialundervisningen vid Ålands yrkesgymnasium till utrym-

men vid Ålands folkhögskola. Utredningen ska beakta en partiell integration 

till befintligt utbildningsutbud i syfte att utveckla den specialinriktade yrkes-

utbildningen, men kan också ge positiva effekter för befintlig verksamhet i 

form av tillgång till specialpedagogik. Här ska det bli intressant att se vad ut-

redningen kommer fram till såväl ekonomiskt som pedagogiskt. 

Gällande ÅHS stöder en majoritet i utskottet landskapsregeringens mål-

sättning. Tack vare det fortsatta effektiviseringsarbetet och målsättningen att 

öka självfinansieringsgraden bedömer landskapsregeringen det möjligt för 

ÅHS att under år 2017 sänka nettokostnadsnivån med 2 miljoner euro. Enligt 

vad utskottet erfarit kan denna inbesparing delvis hanteras genom en ökning 
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av inkomsterna och delvis genom omprioriteringar i verksamheten. På längre 

sikt kan det även finnas möjlighet att räkna till godo effekterna av konkur-

renskraftspaketet på arbetsmarknaden. Då ramen fastställts har samtliga 

kända kostnadsökningar beaktats. 

Gällande Fastighetsverket understöder utskottet landskapsregeringens ar-

bete avseende en planerad avyttring av fastigheter som inte används för eget 

bruk eller som annars är viktiga att bibehålla i landskapets ägo. Fastighets-

verket har knappa 5 månader på nacken och i samband med övergången till 

ett nytt system uppstår nya frågeställningar. För att uppnå effektiva och 

snabba processer inom verksamheten måste denna styras via tydliga regler, 

beslutsprocesser och styrdokument, något som ofta tar tid att implementera i 

nya verksamheter. 

Utskottet har erfarit att internhyrorna ska ses över under året och det är 

positivt med tanke på hyrornas storlek i förhållande till övriga verksamhets-

kostnader. 

Gällande Guttorp har utskottet erfarit vikten av att fiskyngelproduktionen i 

landskapet blir kvar och att yngelutplanteringen fortgår. För att så ska ske 

måste en ny finansieringsmodell via en mycket snabb tidsplan arbetas fram. 

Den nya finansieringsplanen ska tas fram i samverkan med berörda intresse-

grupper till budgetarbetet för år 2017. Utskottet har även erfarit betydelsen 

av att upprätthålla och utveckla lekområden för fisk. Att förbättra den natur-

liga reproduktionen parallellt med att undanröja fiskens många gånger över-

taliga predatorer i form av skarv och inomskärs säl är åtgärder som långsik-

tigt skapar ett hållbart fiske av våra naturliga fiskarter. 

Landskapsandelarna till kommunerna avses sänkas med 1,5 miljoner euro 

för år 2017 och med ytterligare 2,5 miljoner euro för år 2018. Landskapsrege-

ringen gör samtidigt en översyn av kommunernas skyldigheter och rättighet-

er för att eventuellt möjliggöra ekonomiska lättnader.  

Kommunerna kommer även, enligt mig, att fortsättningsvis ha en hög 

landskapsandelsfinansiering. En kommunstruktur är nödvändig för att i 

framtiden kunna hålla en hög och regional rättvis nivå inom skola, vård och 

omsorg.  

Dagens kommunstruktur är inte kostnadseffektiv och kommer, sett över 

tid, att skapa en ojämn servicenivå beroende av var på Åland man bor. För 

mig är en ny kommunstruktur en självklarhet för att ålänningarna även i fort-

sättningen ska få hålla den sociala välfärden vi vant oss vid samt närdemo-

krati och valfrihet på en hög nivå över hela landskapet. Därför är den stora 

kommunstrukturutredningen, ledd av minister Fellman, mycket välkommen. 

Ett företag måste kontinuerligt omstrukturera och uppdatera sin verksam-

het för att upprätthålla en kostnadseffektiv och marknadsanpassad rörelse. 

Våra åländska företag har gjort det, och kommer att göra det. Givetvis måste 

även landskapsregeringen göra detsamma, även om detta arbete borde ha in-

letts tidigare. Det kanske inte är så konstigt att Åland idag består av två eko-

nomier, ett näringsliv som tuffar på rätt bra och en offentlig ekonomi som 

hostar.  

Det mycket glädjande beskedet kring Orkla, där hela Åland med land-

skapsregeringen i spetsen gjort en berömvärd insats, påverkar inte endast 

Haraldsbyfabriken i sig med dess kringeffekter utan det kommer också att ge 

en liten vitamininjektion för i princip hela det åländska näringslivet. Beskedet 

om Orkla kom någon dag efter att utskottet avslutat arbetet med tilläggsbud-
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geten. Det var ett besked som definitivt gör arbetet mot ett bärkraftigt Åland 

lättare. Tack. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Jag noterade att ltl Holmberg över tid har granskat den 

kommunala sektorn på Åland och vill att den ska krympa.  

Jag har en väldigt konkret fråga. Enligt den senaste statistiken är idag 

knappt 1 400 anställda i kommunerna. Hur många tycker ltl Holmberg 

att vore lämpligt för att driva de kommunala serviceorganen? 

Ltl John Holmberg, replik 

Herr talman! Tack, ltl Pettersson, jag tror inte att man ska koncentrera 

sig på numerären, hur många som jobbar inom kommunerna. Istället 

ska man titta på vilka överlappningar det finns, var man kan göra syner-

gier och hur man kan göra saker och ting effektivare, bättre och mera 

rättssäkert. 

Om jag inte har missförstått ÅSUBs statistik så handlar kommuner-

nas centrala del av budgeten om ungefär 8-10 procent, men i den siffran 

finns inte ledningsgrupperna för barnvård, skola och byggsektor över-

huvudtaget med. Det finns många sätt att driva ålänningarnas vardag på 

ett mycket billigare sätt än vad vi gör idag. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack för svaret som kanske inte var ett svar, ltl Holmberg 

Ni nämnde att man genom rationaliseringar och effektiviseringar ska 

göra så att verksamheten blir bättre, det är numerär. Effektiviseringar 

och rationaliseringar har ett ändamål; att sänka arbetsstyrkan. 

Av dessa 1 400 heltidsanställda är 77 procent kvinnor och 23 procent 

män. Har ltl Holmberg tänkt på den frågan ur ett jämställhetsperspek-

tiv? När man ska ta ner numerären där tre fjärdedelar är kvinnor så blir 

effekten att det slår hårdare mot kvinnor än mot män. Är detta något 

som ltl Holmberg har funderat på? 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, herr talman! Ltl Pettersson, det är absolut någonting som jag har 

funderat på. I min värld är det tyvärr de svaga i samhället som drabbas 

ju sämre en ekonomi är. Jag ser inte riktigt logiken i det som ltl Petters-

son försökte föra fram. Menar ltl Pettersson att det är bättre att tuffa på 

med ett ökat budgetunderskott och på det sättet sysselsätta Ålands be-

folkning? Jag är rädd att med den logiken så kommer vi snart att ha en 

arbetslöshet som är väldigt hög och det drabbar speciellt ungdomar, 

barn och kvinnor. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! Jag kan konstatera att det finns någon svängning i 

den liberala politiken när det gäller kommunerna i varje fall sedan ltl 

Holmberg kom in i lagtinget. Tidigare pratade liberalerna om ett samar-

bete men nu gäller det samgående och detta ska ge kostnadseffektivitet, 

rättvisare samhälle och det ska bli mer rättssäkert. Var är det inte rätts-
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säkert idag? Menar ltl Holmberg att vi ute i kommunerna idag inte be-

driver en rättssäker verksamhet? Ltl Holmberg hävdar hela tiden att det 

är orsaken till att man måste slå ihop kommunerna. Jag vet inte om det 

har cirkulerat så många rättsfall om att kommunerna skulle bedriva 

verksamheter som inte är lagliga. 

Sedan påstår ltl Holmberg att det kommer att bli så mycket bättre för 

alla samtidigt som han vill vänta och se på den här utredningen. Ltl 

Holmberg är ganska säker på att resultatet är sammanslagningar av 

kommunerna och då löser man alla problem. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, herr talman! Tack ltl Eklund. Ltl Eklund svarade själv på första 

frågan, han hade inte hört om så många rättsfall. Det är väl det som är 

svaret på frågan. De finns. Givetvis kan jag inte stå här och detaljmoti-

vera dem desto mera. 

Jag är helt övertygad om att om vi ska behålla den nivån av social väl-

färd, skola, omsorg, utbildning och allting så måste någonting hända. 

Har ltl Eklund något annat förslag, med risk för en mindre offentlig 

ekonomi, på hur man bedriver samma verksamhet till samma service-

nivå?  

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! I en replik kan jag inte presentera det, tyvärr. Jag har 

säkert idéer som motsäger den här framtiden i varje fall. Jag tror inte att 

man upprätthåller den här kommunala servicen så mycket bättre än 

idag om vi ska ha service ute i kommunerna, men centraliserar vi ihop 

skolor och daghem och alltihop, då uppnår man det som ltl Holmberg 

vill. Att jag är med och avfolkar landsbygden vill inte jag leva med i varje 

fall. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, herr talman! I remissdebatten tog jag upp vulgärdebatten som 

nästan alltid kommer när vi börjar prata om kommunstrukturer. Då 

handlar det om att man stänger skolor, man centraliserar och allting 

styrs ifrån Mariehamn. Jag ser en kommunstruktur som det direkt mot-

satta, det är det som är räddningen för att vi ska ha ett Åland som fun-

gera regionalt. Det är min klara linje. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, talman! Finans- och näringsutskottet har behandlat den pågående 

processen gällande den kommunala strukturen i morgondagens Åland 

på ett bra sätt. Nu ger sig ltl Holmberg in på sitt käraste ämne, dvs. de 

förhatliga kommunerna. Var finns ineffektiviteten i den kommunala 

verksamheten idag? Vad består den i? Jag kan försöka övertyga ledamo-

ten att jag, som har verkat både inom landskapet, kommunerna och 

inom det privata näringslivet, anser att kommunerna de mest rationella 
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vi har när det verkligen gäller att ta hand om både invånarna och samti-

digt slå vakt om pengarna. Var finns ineffektivitet? Vad skulle man 

kunna förändra om man inte slår samman till större enheter, som antag-

ligen måste vara ledstjärnan i den liberala dagspolitiken?  

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, herr talman! Ja, det är klart att det går att bedriva en kommunal-

politik om det är någon annan som betalar ÅHS och gymnasiet och se-

dan ska man ha landskapsandelar som grädde på moset. Jag ser inte det 

som hållbart. Absolut inte! 

Ltl Harry Jansson, replik  

Här kommer vi in på kärnan i den diskussionen som förs om det nya 

landskapsandelssystemet. Vtm Eriksson sade i inledningen av den här 

mandatperioden att liberalerna anser fortfarande att landskapsandelar-

na är lika med regionalpolitik. Det var budskapet från talarstolen i de-

cember i fjol. 

Nu säger ltl Holmberg att landskapsandelarna är något som ska hålla 

kommunerna flytande och det är någonting som inte behövs, det är ett 

otyg. Vi har ju beslutat att lyfta bort gymnasialstadiet och sjukvård från 

kommunerna för det är där som man kan se samordningsvinster. Det 

andra handlar om att ha ett levande lokalsamhälle runtom på hela 

Åland. Det är därför som vi har landskapsandelar.  

Men detta tyder på att ledamoten för en nyliberal politik i den här 

frågan.  

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, herr talman! Jag har nog alltid varit tydlig med var jag står i 

kommunfrågan, sedan kan jag inte tala för vad andra liberaler har sagt 

och gjort. Jag är helt tydlig. Jag ser ingen framtid för Åland med 16 

kommuner, sett över tid, på något sätt. Det handlar om både närdemo-

krati, rättssäkerhet och ekonomi. Vi är 30 000 personer fördelade på 16 

kommuner. Idag finns det kommuner där landskapsandelarna består av 

över halva intäktssidan. Det är ingen framtid för mig, inte på något sätt. 

Vill man applicera samma tankesätt på företagen, som jag i mångt och 

mycket tycker att man kan göra, så säger det sig självt att det inte är nå-

gon hållbar situation. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Vtm Veronica Thörnroos 

Tack, talman! Bästa ledamöter, oppositionen såg väldigt mycket fram emot 

den här rambudgeten. Det hade aviserats stort och brett att nu skulle land-

skapsregeringen visa vilken riktning de skulle gå. Den riktning som man up-

penbarligen nu har tänkt gå är att man höjer avgifterna inom ÅHS, man avi-

serar höjda avgifter inom skärgårdstrafiken och man aviserar en minskning 

av stöden till de mest utsatta inom den sociala sektorn. Man glömmer skär-

gårdens behov av nytt tonnage och istället plockar man bort det för det ser 

ganska snyggt ut på den sista raden. Man har bekymmer med hela den norra 

skärgården; Geta, Hammarland, Saltvik, att ens få ett litet fartyg bemannat 

där. Jag undrar hur mycket man egentligen har ansträngt sig?  
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Man säger vidare att kommunerna ska spara. Vi vet att vård, skola och om-

sorg står för närmare 80 procent. Så aviserar landskapsregeringen det fram-

tida Åland. 

Vi i oppositionen har föreslagit att man allvarligt borde fundera på att pri-

vatisera vägunderhållet. Vi har också lämnat in budgetmotioner, både från 

mitt eget parti centern och också från obunden samling, angående detta. Vi 

ser privatisering som en möjlighet att med bibehållen service förtjäna pengar, 

samt att minska budget budgetslitaget för landskapsregeringen. Vi säger 

också att om det inte finns någon ekonomisk vinning i det så ska man inte 

göra det. Nu vågar landskapsregeringen inte riktigt göra det här. Vi har dis-

kuterat det här fram och tillbaka i utskottet och landskapsregeringen kan 

tänka sig en utredning om det eventuellt skulle vara möjligt. Vi vet, från vad 

vi har erfarit från branschhåll, att det finns ett intresse av att vara med här, 

man ser potential och ändå vill landskapsregeringen göra en utredning först.  

Vi föreslår också i budgetmotioner att man ska sälja hela området kring 

Godby vägstation. Det känns inte riktigt förnuftigt att sälja ett litet, litet om-

råde och sedan får ett bostadsområde kanske ett sandlager som närmaste 

granne. Varför hålla kvar det området överhuvudtaget? Sälj bort hela områ-

det! Med tanke på hur långsamt de demokratiska processerna går så borde 

man i rimlighetens namn hinna utreda en privatisering av vägunderhållet in-

nan man säljer vägstationen i Godby. Istället väljer man, till min extremt 

stora förvåning, att bygga en tvätthall i Möckelö som man vill ha under tiden. 

Nu säger man att det inte är en tvätthall, utan det är egentligen en annan hall. 

Men tittar man vad som står i tilläggsbudgeten så står det faktiskt tvätthall. 

Regeringen vågar alltså inte försöka spara pengar på tunga saker som infra-

stuktur utan istället plockar man bort från den enskilda individen och tycker 

tydligen att det är helt okej.  

Samtidigt överväger man att exportera delar av självstyrelsen genom att vi 

i en överenskommelseförordning flyttar delar av ombudsmannamyndighet-

erna till den finska sidan. Här får jag ändå ge en eloge till utskottet att vi via 

ett resonemang tillsammans har kommit fram till att det här kanske inte är 

den bästa av alla idéer. De skrivningar som finns i utskottets betänkande har 

vi enats kring. Jag vill vara tydlig med att om det är så att landskapsregering-

en avser att exportera delar av självstyrelsen så kommer åtminstone Åländsk 

Center att stå på barrikaderna för att förhindra att så sker. I budgeten skrivs 

att man tror att man ska få service på svenska. Varför? Varför, bästa ledamö-

ter, skulle servicen på svenska fungera i just det här fallet, när det i princip 

aldrig annars fungerar? Servicen på svenska fungerar inte ens i vården där vi 

har garantier för det. Men jag är nöjd med de skrivningar som vi har så här 

långt.  

Däremot är jag inte missnöjd men jag är besviken över, riktigt besviken 

över, att landskapsregeringen försöker spara så pass mycket på Ålands hälso- 

och sjukvård. Man väljer att kanske direkt köpslå med ålänningarnas hälsa. 

Vi ska inte ha ett samhälle där var och en tvingas att skaffa sig en privat sjuk-

försäkring för att få den vård som man egentligen har rätt till. 

Vi vet alla att Ålands hälso- och sjukvård är en dyr inrättning, men jag tror 

mig veta att man gör sitt absolut yttersta för att hålla kostnaderna nere. 

Vårdkostnader utanför Åland är svåra att beräkna, det beror precis på hur vi 

ålänningar mår och vad som händer och sker i form av olycksfall och sjukdo-

mar. Jag tror mig veta att det inte går att spara 2 miljoner. Jag vet inte ens 
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om det går att spara 1 miljon, vi har i alla fall inte fått några sådana indikat-

ioner någonstans ifrån. 

Det som däremot är glädjande är att Guttorp blir kvar. Skrivningarna i be-

tänkandet har vi enat kring, dvs. att den tidsram som landskapsregeringen 

lade, att man skulle sammankalla alla intressenter med i princip tre veckors 

framförhållning, den kändes inte rimlig. Vi förstår också och accepterar till 

fullo att finansieringen bör ske på ett annat vis än vad som har varit möjligt i 

dagsläget. 

Hur ser vi då på inbesparingarna? I den bästa av världar kan man ju 

stoppa upp i princip nästan all verksamhet. Man kan stänga ner det mesta om 

man så önskar och vill. Det får ju förstås oanade konsekvenser och följder för 

den enskilda människan och för det åländska näringslivet. Därför förespråkar 

vi en långsammare inbromsning än den som landskapsregeringen aviserar, 

helt enkelt därför att det inte finns faktaunderlag, som vi känner till i alla fall, 

som man kan ta ställning till. 

Avslutningsvis vill jag kort säga något om kommunerna. Det är uppenbar-

ligen brett i åsiktsyttringarna från det liberala partiets sida. Jag ser fram emot 

att få höra vtm Erikssons tankegångar kring kommunerna och kommun-

sammanslagningarna. Tack. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Tack, herr talman! Vtm Thörnroos drar allt till sin spets och överdriver 

ganska rejält i en ton som både är ironisk och nedlåtande och det är trå-

kigt. Jag känner vtm Thörnroos väl från våra diskussioner i förra rege-

ringen, vi sparade också massor och vi sparade också inom ÅHS. Vi spa-

rade både här och där, vi förändrade och gjorde annorlunda. Det kräver 

ofta svåra seriösa och invecklade diskussioner. 

Att lappa tag i sådana här ytterligheter, slår åt alla håll och kalla det 

för att exportera självstyrelsen är ju inte alls seriöst. Jag vet att vtm 

Thörnroos kan bättre.  

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Vicelantrådet valde att recensera mitt tal här och jag vet 

att vi i den förra regeringen också sparade. Jag vet att ÅHS inbesparing-

ar, något på 600 000 euro, i tilläggsbudgeten, har gnetats fram av sty-

relsen och ledningen. Det är inte lätt att spara i en så pass stor organi-

sation. Största delen av pengarna går faktiskt åt till löner.  

Jag undanber mig nog flera recensioner av det som jag anser vara po-

litiskt rätt och riktigt. Jag tycker inte att landskapsregeringen sparar 

rätt. Den åsikten har jag dessutom rätt att ha här i Ålands lagting. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Naturligtvis, men vill man delta i ett seriöst samtal så kanske man måste 

välja lite hur man framför sina synpunkter. Jag kan garantera vtm 

Thörnroos att självstyrelsen kommer att vara intakt också efter 3-4 år 

när vi går till val igen. Samhället och välfärden kommer också att bestå 

under de här åren. Vi kommer att se till att vi fortsättningsvis har en väl 

funktionsduglig välfärd och självstyrelse. Det behöver vtm Thörnroos 

inte oroa sig över.  
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Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Jag relaterar till de texter som landskapsregeringen har lagt fram, de 

skriver; ”man överväger möjligheterna att genom en överenskommel-

seförordning överföra ombudsmannatjänster till riket”, under förut-

sättning att servicen kan ges på svenska som vi de facto vet att blir allt 

svårare och svårare och det är en av de frågor som man får tampas med 

dagligen.  

Jag vidblir det jag har sagt tidigare; min bedömning är att inbespa-

ringen på ÅHS är för kraftig. Vad gäller inbesparingen inom den kom-

munala sektorn så tror jag att man kan göra inbesparingar där men det 

belopp som regeringen för fram tror jag blir för kraftigt, 4 miljoner på 2 

år är en inbesparing på 11 procent. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag tycker att vicetalmannen i mångt och mycket ger ut-

tryck för en sådan ekonomisk politik som inte kommer att leda till att vi 

kan balansera ekonomin och få ordning på ekonomin om man pratar 

klarspråk. Att stå och säga var man inte kan spara leder inte till det mål 

som den här landskapsregeringen har satt. Motsatsen är att vi borde 

hitta en samsyn och ett sätt att komma på vad vi kan spara på. Vicetal-

mannen uttryckte att man inte kan spara en viss mängd på ÅHS och 

man kan förmodligen inte spara på kommunerna. Om de övriga 29 le-

damöterna här går upp och säger två saker som man inte kan spara på 

så då hamnar vi tillbaka till centerpolitiken, där man lämnade under-

skott i ekonomin efter sig. Det är detta som det leder till. Det är lätt att 

räkna upp vad man inte kan spara på. Lite mera konstruktivitet tack! 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Jag valde att lyfta det som är det viktigaste för mig som 

politiker. Det är dels glesbygden; skärgården och landsbygden, som har 

stora utmaningar och det är dels vården av den enskilda människan. Jag 

vidblir det jag har sagt. Efter vad jag har erfarit så griper en inbesparing 

på 2 miljoner på ÅHS väldigt, väldigt mycket in i verksamheten. Det går 

inte längre att osthyvla en sköterska här eller där. Det är ju fråga om 

någonting helt annat. Frågeställningen är väl om ålänningarna är villiga 

att betala det priset, det kan jag inte svara på.  

Som sparförslag har vi gett att man borde privatisera mera, man 

borde åtminstone ta tag i det verktyget och gå ut på marknaden ganska 

omgående och se om vi kan spara pengar på detta med bibehållen ser-

vice eller inte.     

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag har inget ideologiskt emot privatisering. Om land-

skapsregeringen väljer att gå det spåret så är det bra för min del. Det 

kommer inte att på ett avgörande sätt hjälpa till att krympa hållbarhets-

underskottet på 20 miljoner euro, möjligen till en viss del men det får 

framtiden utvisa. 
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Vi är nog i den situationen att det inte bara går med osthyvelstaktiken 

längre. Det skulle väldigt bra om vi skulle se att det går på det sättet. Vi 

kommer att behöva se över verksamhet, det har landskapsregeringen 

tydligt satt och majoriteten har sagt det i regeringsprogrammet. Det in-

nefattar att man minskar på verksamheter och kanske måste ta bort 

någonting. Det är väl kanske där som synens skiljer sig mellan centern 

och landskapsregeringen, att problemen är djupare än så just nu. Det 

går dessvärre inte bara med osthyveln. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Vi är helt överens, det går inte längre bara att försöka skära lite 

här och där. Det är större saker som behövs. Vi i centern har sagt att den 

lagstiftning som finns i dagsläget som reglerar skolor, barnomsorgs-

grupper, storlekar och kompetenskrav, man måste också arbeta väldigt 

aktivt med det instrumentet så att kommunerna har en möjlighet att in-

direkt spara pengar. Naturligtvis är det delvis en fråga om sänkning av 

servicenivån. Men vi har sagt att det är vi beredda att göra. Vi är beredda 

på att minska transfereringarna till kommunerna men inte i den takt 

som landskapsregeringen nu föreslår, för det finns nämligen inga fakta 

som ligger till grund och som vi i oppositionen känner till.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, herr talman! Tack vtm Thörnroos. Vissa saker kände jag bra igen 

från utskottet, vissa saker var; jaha, okej! 

Jag begärde replik angående ombudsmannamyndigheten. I utskottet 

hade vi en diskussion om hur det skulle se ut och vilken text vi skulle ha. 

Men att säga att vi säljer självstyrelsen, är inte detta lite väl att ta i? Ja, 

vi ser om vi genom en överenskommelseförordning kan få andra att 

eventuellt utföra arbetet till en billigare kostnad. Vi har pratat om myn-

digheten ska finnas Åland. Vi har pratat om att tillgängligheten är viktig. 

Men att säga att det kan duga och det kan eventuellt fås på svenska, det 

är lite villfarelser. Som jag har erfarit är detta ingenting som har kommit 

fram i utskottet. Det står däremot klart och tydligt att i den här proces-

sen ser man både till självstyrelsen och till det ekonomiska. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Det är helt rätt och riktigt det som ltl Göte Winé resone-

rade kring. Jag tog inte avstamp i finans- och näringsutskottets betän-

kande utan i de skrivningar som finns i tilläggsbudgeten. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, vtm Thörnroos, det gjorde jag också. Jag har också budgetförsla-

get framför mig här. Jag läser i ett stycke: ”I processen utreds noggrant 

eventuella konsekvenser för Ålands självstyrelse, förutsättningen att 

garanteras service på svenska samt ekonomiska konsekvenser.” Det 

gäller när man tittar på hela ombudsmannamyndigheten. 
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Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Jag har också texten framför mig här. I min värld är det 

inte tänkbart att man hanterar ombudsmannamyndigheten via en över-

enskommelseförordning. Vi vet att myndigheten är förknippade med en 

viss kostnad. Men ska vi ha en självstyrelse så får vi också vara beredda 

på att emellanåt ta vissa kostnader. Vi har också sagt att det finns säkert 

möjligheter att kanske göra det effektivare och lite smartare, hitta smar-

tare lösningar än vad vi har idag. Men vi är emot att man via en över-

enskommelseförordning skulle flytta myndigheten till rikssidan. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, herr talman! Tack vtm Thörnroos. Vtm Thörnroos har varit med 

och undertecknat budgetmotion nr 39, inbesparing i budgetförslaget för 

år 2017 med ändringar i allmänna motiveringen. Det framkommer att 

centern vill spara drygt 1,2 miljoner via allmän effektivisering av den 

egna förvaltningen och myndigheter, 400 000 euro via minskning av 

stöd till invånarna och 1,5 miljoner gällande infrastrukturavdelning och 

sedan en stor pott övrigt, 827 000 euro. Kan vtm Thörnroos precisera 

vad som gömmer sig bakom de inbesparingssiffrorna?  

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tyvärr, ltl John Holmberg, kan jag inte göra det här och nu för jag har 

inte budgetmotionen med mig. Jag kan återkomma i ett nytt anförande 

och precisera. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, herr talman! Tack vtm Thörnroos. Det skulle vara jättebra för i 

debatten, både i remissen och idag, har det redan framkommit en irri-

tation över att oppositionen inte vet vad som gömmer sig bakom rege-

ringens siffror eftersom man använder sig av ramar. Därför skulle det 

vara intressant att veta om centern har agerat annorlunda och preciserat 

kostnadsminskningarna på något sätt. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Till vissa delar känner jag som utskottsmedlem till hur re-

geringen har tänkt, speciellt inom den egna förvaltningen. Det finns 

också en hederspraxis att det material som är lämnat till utskottet inte 

ska offentliggöras här och nu och därför kan jag inte besvara frågan rakt 

av heller. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Tack, herr talman! Jag vill tacka vtm Thörnroos för hennes arbete i ut-

skottet för att få åtminstone lite bättre skrivningar vad gäller ombuds-

mannamyndigheterna och dess framtid. Vtm Thörnroos pratade om att 

exportera självstyrelsen. Det är klart att vi skulle kunna importera tjäns-

ter utifrån, men frågan är om det verkligen är klokt att importera de här 
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tjänsterna från Finland, det språkliga samhälle som vi faktiskt har själv-

styrelsen för att skydda oss emot, om man ska se det rent krasst.  

Tittar vi på ombudsmannamyndigheten så borde förutsättningarna 

finnas att uppnå de effektiviseringarna på plats, som man eventuellt 

åstadkommer med hjälp av att köpa tjänster för Finland. Som man skri-

ver i motiveringarna så handlar det trots allt om en ytterst begränsad 

omfattning av verksamheten. Då borde man ju kunna minska på perso-

nalstyrka här hemma och se till att de finns på plats för ålänningarna. 

Ett stort tack! 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Vår bedömning är att de som besöker ombudsmanna-

myndigheten oftast gör det för att de har en form av problem, hälsopro-

blem eller något annat. Det gör att man många gånger vill avlägga ett 

besök, man vill träffa personen ansikte mot ansikte. Då är man nog inte 

intresserad av att åka till Helsingfors. Jag tror inte heller att man är in-

tresserad av att eventuellt ha en köptjänst från tjänstemän från myndig-

heter i Finland som man lokaliserar delvis på Åland. Det känns för mig 

onaturligt främmande. Har vi en självstyrelse så måste vi vara beredda 

att arbeta för den, vi måste vara beredda att arbeta för svenska språket 

och vi måste också förstå att det finns vissa merkostnader med självsty-

relsen. Är det på det viset att vi vill ha det lika som i Finland så då är det 

annat som gäller. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Jag var själv med och behandlade lagen i lag- och kulturutskottet under 

den förra mandatperioden om Ålands ombudsmannamyndighet när 

man försökte föra ihop de här tjänsterna. Då var lagtinget enigt om att 

man med en överenskommelseförordning borde överta de uppgifter som 

idag ligger på riksmyndigheter, just för att se till att de tjänsterna blir 

tillgängliga för ålänningarna. 

Det är bra att man i utskottet har rättat till den här svängningen från 

regeringens sida. Jag har väldigt svårt att tro att man i från finskt håll 

skulle vara intresserade av att, i den lilla begränsningen, också sköta de 

få ärenden som finns här på Åland genom att komma hit och finnas på 

plats då och då. Ska man då boka in en tid på förhand när man upplever 

sig diskriminerad för att få den här hjälpen? Nej, det verkar väldigt 

orimligt. Man borde definitivt titta på möjligheterna att ta bort rappor-

teringskrav osv. och göra arbetet enklare för ombudsmannamyndighet-

en och kanske hyra in dem i egna lokaler istället för dyra lokaler ute på 

stan. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Ltl Axel Jonsson och jag har en stark samsyn här. Vi ska 

tillsammans nu försöka göra det så bra som möjligt för ålänningarna 

utan att man för den sakens skull ska behöva åka till Finland för att få 

sina ärenden hanterade. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 



  

  655 

Ltl Göte Winé 

Tack, herr talman! I utskottet har vi jobbat, vi har svettats tillsammans som 

vtm Thörnroos sade. Det har gått hett till, men vi har haft en konstruktiv dis-

kussion. Ibland brukar man fråga om vi alltid har likadant i lagtinget. Nej, i 

utskotten är vi betydligt mer konstruktiva för där finns ingen som antecknar 

vad vi säger. 

Herr talman! Utskottet konstaterar att den offentliga ekonomin hänger 

nära samman med den finländska ekonomin. Utskottet skriver också att det 

privata näringslivet går bra. Man säger att det stört ljuset för näringslivet och 

näringslivets utveckling är Orkla. Jag vill tacka Åland landskapsregering. 

Tack för det arbete ni gjorde för att jobba för att hålla arbetsplatserna inom 

Orkla kvar. Det har stor betydelse för det åländska näringslivet, för de norr-

åländska kommunerna och för sysselsättningen. 

Ålands socialdemokrater jobbar för en full sysselsättning. Här kom land-

skapsregeringen in med generella åtgärder som främjar en regionalpolitik 

och inte som många tror att det gör vi just nu är att betala pengar till Norge.  

Den här näringspolitiken stöttar en jordbruksnäring. Den här näringspoli-

tiken behåller vår höga sysselsättning. Den här näringspolitiken främjar reg-

ionalpolitiken på landsbygden genom att ge dem möjligheter att sänka drifts-

kostnader.  

Fru talman! Molnet Orkla har helt plötsligt lösts upp och solen skiner allt 

klarare för näringslivet på Åland. 

Utskottet har konstaterat att den här rambudgeten har målsättningen: Vad 

är det som ska ske under den närmaste tiden och vart tar man sikte. Hur ska 

man göra prioriteringar för att sänka kostnaderna inom de olika områdena?  

Nu har vi haft denna tilläggsbudget i utskottet och satt oss in mer i budget-

förslaget. Jag tycker att utskottsarbetet gått bra och vi har haft bra diskuss-

ioner. 

Som jag sade i remissdebatten så efter att man har sparat med osthyvel-

principen, och de strukturella förändringar som sparar på lång sikt, så måste 

man byta ut osthyveln mot en kakspade. Vi måste se vilka förändringar man 

kan göra för att spara in. 

Fru talman! Det är bra att man nu ser över ombudsmannamyndigheten, 

dess verksamhet och vad den kostar. Tidigare debatterades här om vikten av 

besöket till ombudsmannamyndigheten. Ser vi på diskriminerings- och barn-

ombudsmannen och dess verksamhet så under 2014 var det 115 ärenden och 

95 av dem var ärenden via telefonrådgivning. Att se över hur ombusman-

namyndigheten kan göras effektivare ekonomiskt är Ålands socialdemokrater 

inte emot. Som det står i budgetförslaget så processen utreds noggrant. Man 

ser på eventuella konskvenser för självstyrelsen, de ekonomiska samt konse-

kvenser för det svenska språket och det är bra. Jag tycker att det är synd att 

man istället säger att man måste fara till Finland. Ingenstans i detta budget-

förslag står det att man ska få billigare biljetter för att man ska kunna fara till 

Åbo eller någon annanstans. Det är helt enkelt centerns fortsatta spekulation 

om vad som kan hända i värsta fall. Nu i betänkandet så är det en skrivning 

om att verksamheten ska vara på Åland. Det är bra. Det är bra att man ser 

över verksamheten.  

Fru talman! Det är mycket om att kommunerna ska blöda samt att kom-

munerna måste ta ett större ekonomiskt ansvar när landskapets ekonomi nu 

har hårdare tider framför sig. Okej, kommunerna budgeterar inte för positiva 
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bokslut utan med underskott. Men kommunernas bokslut visar helt an-

norlunda. Jag kan säga att om kommunerna har en skatteprocent under 18 

procent och bokslutet visar en vinst 100 000-200 000 så kan jag inte tycka 

synd om de kommunerna. De kommunerna har råd med en bra omsorg och 

skola, medan landskapet tvingas skära ner inom skolor och sjukvård. Alla 

kommuner har inte fina bokslut och där får man se hur man kan hjälpa de 

enskilda invånarna. 

De viktigaste är ändå vilken service man erbjuder till kommuninvånarna. 

Däremot ser jag fram emot den kommunreformsutredning som ska göras och 

vad den kommer fram till. Nu ska jag inte föregå utredningen, men jag såg ju 

i Enestams utredning över ett samgående mellan kommuner på norra Åland 

att det blir positivare för kommunernas ekonomi och även servicen skulle bli 

bättre i glesbygden.  

Vi från Ålands socialdemokrater tycker att det är bra att man ska utreda 

hur man kan utveckla specialyrkesutbildningen med elevens behov i centrum. 

Det ska tillsättas en arbetsgrupp som ser över hur den utbilningen ska se ut i 

framtiden och målet är att man ska hyra utrymmen under Ålands Folkhögs-

kola men verksamheten ämnar vara kvar under Ålands yrkesgymnasium. Se-

dan ser vi fram emot att ta del av vad den utredningen visar när den kommer 

tillbaks till lagtinget. 

Fru talman! Sportfisket är en viktig säsongsförlängare och om Guttorp 

skulle läggas ner så skulle havsöringsfisket försvinna och det skulle drabba 

turismen katastrofalt. Tidigare hade vi 66 stugbyar på Åland och nu är de 

nere i 45. Fisket håller igång stugbyar och ser man vad dessa pengar gör för 

att bl.a. främja turismen på landsbygden så ser man vikten av att fiskyng-

elsproduktion ska vara kvar. 

Sedan behöver man ju se över finansieringen och hitta vilken nivå den ska 

ligga med skattefinansiering och hur man kan se en större privatisering. Att 

ett sådant intresse finns kan man konstatera efter utskottsbehandlingen. Nä-

ringslivet vill vara med och betala. Men att ha finansieringsplanen klar inom 

juni kan t.o.m. vara i tuffaste laget att få fram, trots att man har en socialde-

mokrat som fixar det mesta på den ansvarige posten. Så nu föreslår då ett 

enigt utskott att finansieringsplanen ska vara klar till budgeten 2017. Då hin-

ner man lite mer se på olika finansieringsalternativ och ha en dialog med nä-

ringslivet och de olika intressegrupperna. 

Fru talman! Vi är inte emot att man ser på en privatisering av vägunder-

hållet. Den motionen diskuterades i utskottet en hel del. Det behöver vara 

märkbart att man kan sänka kostnaderna på sikt. Vi är lite skeptiska. Vi soci-

aldemokrater bukar säga att man inte ska privatisera av ideologiska skäl men 

heller inte låta bli av ideologiska skäl. Vinsten avgör om det finns något för 

skattebetalarna att vinna. 

Fru talman! Avslutningsvis vill jag tacka mina utskottsmedlemmar. Vi har 

kanske inte alla haft samma slutmål och även skilda vägar mot målen. Vi in-

ser att det är en väg som är krokig och har många uppförsbackar. Livet går 

inte alltid rakt framåt, det gäller att se framåt och se vilka nya vägar man kan 

ta på vägen mot målet. Tack. 
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Ltl Britt Lundberg, replik 

Tack, herr talman! Tack ltl Göte Winé för att du är med och hjälper till 

att göra förslaget till tilläggsbudget bättre genom att driva på särskilt de 

frågor som vi har lyft här i salen. 

Man kan inte slingra sig ifrån att regeringen från början ville överväga 

att ombudsmannamyndigheten genom en överenskommelseförordning 

skulle överföras till riket, så står det skrivet. Jag vet att det diskuterade 

vi också före. Det betyder alltså att regeringen har tänkt att de allra 

svagaste, de diskriminerade och de som känner sig utsatta, de ska fråga 

ett annat samhälle om hjälp för hur man blir behandlad i sitt eget sam-

hälle. Jag är glad nu att myndigheten kommer att förbli på Åland. Jag 

ser det som i det närmaste en förtroendefråga, regeringen måste se till 

att det blir så, för de allra minsta i samhället måste man ha råd med 

självstyrelsen. 

Angående kakspade istället för osthyvel så tycker vi också att det är 

väldigt, väldigt bra. Däremot skulle man behöva veta vilken typ av tårta 

vi äter.  

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! När man kommer till kalaset är det alltid intressant att 

se vilken tårta det blir och inte att man får veta det på förhand.  

Vi försöker inte slingra oss, ltl Lundberg. Vi har pratat om en över-

enskommelseförordning. Vi har också insett att det inte skulle vara så 

stor förändring gentemot idag. Kan ltl Lundberg säga hur ofta diskrimi-

neringsombudsmannen fysiskt är på Åland idag? Om man skulle göra en 

överenskommelseförordning, är man då mera eller mindre på Åland än 

idag? Det kanske bli bättre genom att en person har flera ärenden och 

kan serva. Fortsättningsvis hanteras många av dessa ärenden per tele-

fon. Vi förutsätter att det ska finnas svenskspråkig service, annars kan 

man inte ens gå med på det.  

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! När det gäller hur mycket tjänstemännen är närvarande på 

sina arbetsplatser så får ni ställa frågan till förvaltningschefen och till 

lantrådet. Det handlar om ledarskap att se till att alla har fullt i sina 

tjänster och det utgår vi ifrån att så är fallet inom landskapsregeringen. 

Ltl Göte Winé nämnde också att våra ekonomier är sammankopplade 

och det står i finansutskottets betänkande. Viktigt att komma ihåg är att 

den finländska och den åländska ekonomin är diametralt helt olika och 

konjunkturerna träffar samhällen vid väldigt olika tider. Finland har se-

dan 1995 varit kraftigt skuldsatt och skulderna ökar, medan det 

åländska samhället arbetar på ett annat sätt och inte har skuldsättning 

på samma sätt. Finlands skuldsättning har också påverkat klumpsum-

man negativt på många olika sätt. Här behövs det lite visioner och lite 

funderingar på hur vi möter det här i framtiden. Jag hoppas att ltl Göte 

Winé tar med detta i diskussionerna inför budget på 2017 som vi hoppas 

att bli lite mer klargörande än tilläggsbudgeten. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Vi jobbar med att titta på hur ekonomin ska se ut.  
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Ålandskommittén jobbar också med att titta lite på hur finansieringen 

ska lösas när det gäller eventuella skattepengar. Man måste också vänta 

på Ålandskommitténs resultat och det arbetet kommer att finnas med. 

Här jobbas det. Det jobbas framåt och man jobbar med att utveckla 

självstyrelsen i motsats till vad centern försöker få fram hela tiden att vi 

försöker sälja bort vår självstyrelse genom t.ex. ombudsmannamyndig-

heten. 

Sedan tänker jag vara lite fräck, antagligen kommer vicetalmannen 

att säga till, men jag börjar tröttna på att ltl Lundberg anklagar alla 

andra för deras beteende och själv använder hon härskartekniker.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Jag har förståelse för att socialdemokraternas ideologi är 

tveksam till att man ska privatisera vägunderhållet. Å andra sidan så 

gjorde man det under ledning av socialdemokratiska lantrådet Camilla 

Gunell. Under den förra perioden så privatiserade man skärgårdstrafi-

ken som utgjorde ungefär 70-80 procent av trafikavdelningen. Jag har 

ändå i och för sig förståelse för den tveksamheten ideologiskt. Å andra 

sidan har jag inte förståelse rent ideologiskt för hur socialdemokraterna 

kan gå med på att man skär ner stödet till kommunerna med 4 miljoner, 

med tanke på att år 2007-2008 så var stödet till kommunerna drygt 40 

miljoner. Nu, efter det här förslaget, så kommer det att vara 33 miljoner. 

Under den tiden har kommunernas åtaganden ökat, befolkningens ålder 

har ökat, kraven har ökat och ändå är socialdemokraterna med på att 

försämra för de svaga. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Ltl Runar Karlsson sade att vi är tveksamma till priva-

tisering. Jag sade att jag är tveksam till om det blir någon vinst. Kommer 

verkligen en privatisering av vägunderhållet att visa att det sparar in 

någonting? Det var det som jag sade att jag är tveksam till. Skulle det 

visa sig att en privatisering märkbart sänker kostnader så är vi nog med. 

Det visade vi redan när vi var med i den förra regeringen, ledde den och 

var med och tog beslutet om att privatisera skärgårdstrafiken för att be-

hålla turtätheten i skärgården och för den regionala servicen. Det är vi 

helt klart med på. Vi måste se vad vi ska göra. Vi måste våga se över det. 

Vi ska inte privatisera av ideologiska skäl, men inte låta bli om det kan 

spara in pengar. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Jag har förståelse för att socialdemokraternas ltl Göte Winé 

inte vill kommentera min andra kommentar, varför han är beredd att 

försämra för de svaga i samhället genom att dramatiskt sänka land-

skapsandelarna som i huvudsak handlar om äldreomsorg, skolor och 

barndagvård. 

Angående privatisering av vägunderhållet så vill man se om det med-

för någon besparing, men det är ju orimligt att tänka så. Man vet inte 

om det blir någon besparing före man har bjudit ut det och fått anbud. 
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Det är ju därför som man borde ha tydligare skrivning, att man avser att 

bjuda ut vägunderhållningen precis som man gjorde med skärgårdstra-

fiken. Är då prislappen lägre än den egna verksamheten så då avser man 

att anlita en entreprenör. Nu är man ju tveksam och jag har förståelse 

för socialdemokratin är ju så, men jag har förstås inte förståelse för att 

de andra partierna, som är något till höger om socialdemokraterna, inte 

vill göra det lika tydligt. 

Ltl Göte Winé, replik  

Jag vill börja med att uppskatta sympatierna och förståelsen som ltl Ru-

nar Karlsson har för socialdemokraterna. Det värmer mitt socialdemo-

kratiska hjärta.  

Den här minuten kommer jag bara att prata om kommunerna så jag 

hoppas att ltl Runar Karlsson inte uppfattar det som att jag försöker 

undvika det och svara på något annat.  

Som jag sade i mitt anförande så har vi kommuner som har bra eko-

nomi idag. Det har råd att ha en skatteprocent så låg som 18,5 vilket inte 

alla kommuner har. Man går med vinst på över 200 000. Om de kom-

munerna hamnar att betala lite till, så att vi ska ha ett bättre gymnasial-

stadium och behöva spara mindre på sjukvården, så då skulle jag tacka 

för det. 

Att säga att man hela tiden går åt de svaga är ren centerpolitik och det 

är att försöka slå i blindo. Det finns ingenting som säger att det är de 

svaga som blir drabbade. De flesta kommuner idag har ett positivt bok-

slut och kan vara med och bidra. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Axel Jonsson  

Tack, fru talman! En inledande reflektion är att den här debatten kanske blir 

att handla mycket om detaljer. Vi måste försöka återfå fokus till vad den här 

debatten egentligen handlar om och tänka på de stora linjerna, vart vi är på 

väg.  

Jag upplever ändå att vi i grund och botten är ganska överens och att ut-

skottet har varit ganska överens om att 20 miljoner måste sparas. De här de-

taljfrågorna framstår då som lite petitesser kan man tycka. Om vi ska spara 2 

miljoner nästa år så betyder det att om vi ska spara 20 miljoner totalt under 

den här mandatperioden så kommer det lika stora inbesparingar nästa år på 

ÅHS och lika stora inbesparingar efter det, 6 miljoner per år. Vi har ganska 

stora utmaningen framför oss om vi ska lyckas med den ambitionen och det 

är vi alla överens om att vi vill åtminstone. 

Man måste fundera på hur vi diskuterar den här typen av sparåtgärder. 

Som fokus borde vi egentligen ha att lyfta fram alla de sparförslag som kom-

mer ifrån samtliga partier, för det är knappt så att förslagen räcker till om vi 

ska vara riktigt krassa och ärliga mot oss själva. 

Inledningsvis kan jag lite vara besviken på centern som så starkt kritiserar 

inbesparingsmålet på 2 miljoner på ÅHS, mot den bakgrunden att om vi ska 

lyckas spara 20 miljoner totalt så kommer det att det krävas ytterligare inbe-

sparingar under mandatperioden. Däremot kan jag ge centern rätt i att vi 

borde samlas kring konkreta åtgärder och specificera vad vi vill spara på.  
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Jag tycker att det är helt rätt att vi sätter ambitionen redan nu för att 

uppnå större mål, så borde vi arbeta mera. Man kan återkomma sedan i ordi-

narie budget och presentera de konkreta åtgärderna. Jag tror helt enkelt inte 

att vi har råd att släppa målet. 

Jag kan också bli lite besviken på majoriteten som hittar alla möjliga ar-

gument för att såga konkreta och konstruktiva sparförslag som kommer ifrån 

oppositionen vad gäller till exempel vägunderhållet. Vi är kritiska till att man 

skulle bygga en stortvätt hall före man ens har undersökt möjligheten att pri-

vatisera verksamheten och göra inbesparingar som man har gjort till exempel 

inom skärgårdstrafiken. Jag önskar en lite mera öppen hållning ifrån majori-

tetspartierna. Om vi ska nå målet på 20 miljoner på sikt så borde vi kunna 

diskutera andra saker än en tvätthall, vilken man starkt kan ifrågasätta om 

den behövs.  

Man borde också kunna ta fasta på det som landskapsrevisorerna har skri-

vit om ÅMHM; att man behöver ha ett mera strukturerat arbete där man fo-

kuserar mer på det som är själva kärnuppgifterna, nämligen tillstånd och till-

syn samt ha den målsättningen att det inte ska behövas ytterligare avgiftshöj-

ningar vid ÅMHM för att få verksamheten att gå runt. Istället borde man ef-

fektivera verksamheten och försöka plocka bort onödig byråkrati. Trots det 

väljer utskottet att helt förbigå motion nr 50 som vi lämnade in från Ålands 

Framtid att ha detta fokus. Därför kommer vi också, fru talman, att driva den 

motionen till omröstning och hoppas att övriga partier kan ta sig en funde-

rare på om vi inte borde stärka mot fokus på att få bort onödig byråkrati. 

En annan stor fråga i sammanhanget gäller landskapsandelarnas och land-

skapsandelssystemets framtid. Jag menar att det är två frågor som går helt 

hand i hand men som den senaste tiden har visat vissa tendenser att glida 

isär. Nu lägger landskapsregeringen fram, utan att ha stöd från en parlamen-

tarisk kommitté som behandlar landskapsandelssystemet, ett förslag på re-

miss där man ska komma med synpunkter senast den 19 augusti på ett sy-

stem. Samtidigt sägs i tilläggsbudgeten att vi ska spara 4 miljoner på land-

skapsandelarna totalt. De här frågorna kan inte diskuteras separat. Man 

borde fortsätta på den väg som vi var så överens om i remissdebatten; att dis-

kutera både den lagstiftning som styr kommunerna i dagsläget, och som 

egentligen ligger bakom de kommunala kostnaderna, tillsammans med land-

skapsandelssystemet. Landskapsregeringen borde inte rusa iväg så som man 

nu har gjort och lägga ett system på bordet och säga hur vi ska gå vidare, 

dessutom utan att specificera hur de här inbesparingarna ska göras framöver. 

De måste gå hand i hand. Kommunerna har till och med tackat ja till dansen 

och gått med på att diskutera förändringar i lagstiftningen och komma med 

egna förslag på hur man ska kunna spara pengar som kompensation för de 

sänkta landskapsandelarna. Ta fasta på det istället! Då kommer man nog att 

kunna hitta ett förslag där vi kanske alla i lagtinget är lika missnöjda med ut-

vecklingen. Det är ingen rolig åtgärd att göra, det förstår var och en av oss. 

Man kan till och med fråga om den parlamentariska kommittén, som är 

tillsatt för att göra det här, egentligen inte har blivit lite av en parlamentarisk 

”låtsaskommitté” med tanke på att regeringen nu springer sin egen väg? Här 

borde man se till att få övriga partier och kommuner är med på tåget före 

man går vidare med den typen av åtgärder. Hoppas att man kan rätta till det 

misstaget och lära sig av det. 
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Avslutningsvis vill jag diskutera Ålandskontorens framtid. Mot bakgrund 

av den vår som vi haft här i lagtinget med debatter om vindkraften och ett 

nytt självstyrelsesystem som ligger i röret så bli det väldigt bekymmersamt 

när man börjar diskutera neddragningar på de få diplomatiska kontor vi fak-

tiskt har runt omkring oss. Det är klart att man skulle kunna utveckla verk-

samheten. Ser man på den situation vi befinner oss i så torde det nog vara be-

tydligt mera motiverat att utveckla den här verksamheten. Jag vet att det 

strider mot vårt mål att spara 20 miljoner euro på sikt, men om vi kopplar det 

till den diskussion som vicelantrådet lyfte, bl.a. att vi lever i ett ekonomiskt 

system som i dagsläget är starkt beroende av den finska lågkonjunkturen, 

samtidigt som vi försöker stärka vårt näringsliv egentligen utan vi får någon-

ting för det åtminstone vad gäller vår egen landskapsekonomi. Vi får inte 

några extra intäkter för de satsningar vi gör på näringslivet med det systemet 

av klumpsumman som vi har idag. Ska vi lyckas övertala Helsingfors om att 

här krävs en verklig förändring och att vi behöver få ett ekonomiskt utfall i 

vår egen budget som också svarar mot våra egna prestationer och de sats-

ningar som görs så borde det också avspegla sig på våra intäkter här i budge-

ten. Orkla är ett mycket bra exempel på hur vi enas och kan stärka vårt nä-

ringsliv.  Det här är ett mycket pedagogiskt och bra exempel, men det måste 

förklaras. Har vi ingen på plats i Helsingfors som driver det här arbetet och 

de här frågorna så är det väldigt svårt att få budskapet att gå fram. Det var 

mina kommentarer så här långt. Tack, fru talman. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Ltl Axel Jonsson kommenterade sin besvikelse över att cen-

tern inte vill spara. Jag vill uppmana ltl Jonsson, som har uppmanat 

andra, att läsa budgetmotion nr 39 en gång till. Besparingarna i euro och 

cent är exakt lika mycket som landskapsregeringen föreslår, 6 397 000 

euro för år 2017, dock med en andra prioriteringar än vad regeringen 

har gjort. Jag upplever att centern har betydligt mera besparingar i sina 

motioner än vad Ålands Framtid har. Jag förstår inte riktigt kritiken. 

Kan ltl Jonsson precisera sig något? 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Jag läser den här kritiken att spara inom ÅHS mot den bakgrunden att 

ändå ÅHS utgör den absolut enskilda största kostnadsposten i vår bud-

get i de myndigheter som vi har under oss. Ska vi lyckas spara 20 miljo-

ner på sikt och vi inte kan spara 2 miljoner inom ÅHS under den här 

mandatperioden så har jag väldigt svårt att se hur vi ska lyckas med ett 

sådant projekt och därav kritiken. Det är klart att det finns bättre priori-

teringar än att spara på sjukvård. Jag är ändå så pass realistisk och tror 

inte att vi kommer att klara målet på 20 miljoner om vi inte ens klarar 

av att spara 2 miljoner på ÅHS. Det utgör ändå en liten del av den totala 

verksamheten. Det är klart att det kan få konsekvenser, men det är väl 

ingen här i den här salen som har trott att vi ska kunna spara 20 miljo-

ner utan att det får några konsekvenser för det åländska samhället. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Jag väljer att inte kommentera besparingarna inom ÅHS 

speciellt mycket eftersom jag sitter i styrelsen för ÅHS. Jag kommer till-

sammans med den övriga styrelsen att jobba utgående ifrån de riktlinjer 
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som regeringen har gett. Till den delen är jag lojal mot regeringen som 

sig bör. 

Ltl Jonsson inledde sitt anförande med att vi inte skulle titta så myck-

et på detaljer utan vi skulle se till det stora hela. Läser man centerns 

budgetmotion nr 39 så är det som vi gör, vi ser till det stora hela. Cen-

tern visar hur mycket man kan spara och vi visar att man kan spara lika 

mycket som regeringen kan göra, dock med en annan prioritering.  Vi 

ser att man kan se till det stora hela, inte till ett enskilt moment. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Det är sant. Jag kan på de flesta punkter stöda de ytterligare besparingar 

som centern föreslår. Min poäng i det här sammanhanget är att den de-

batt vi för här idag bara rör en tredjedel av det mål vi närmar oss. Det 

krävs förmodligen att vi både genomför centerns ytterligare besparingar 

och de besparingar som regeringen föreslår i stora drag om vi överhu-

vudtaget ska lyckas nå dit. Vi har en lång resa framför oss om det här 

ska bli verklighet.  

Jag har varit med om en mandatperiod tidigare där man hade ett mål 

om att få ekonomin i balans, ungefär vid den här tidpunkten så fanns 

det fina riktlinjer om hur det skulle gå till, intäkterna skulle växa och 

man skulle spara så här mycket. Nå, vi vet i dagens läge hur det gick. 

Sätter vi inte ribban lite högre än vad som är nödvändigt så kommer vi 

förmodligen inte heller att nå dit. Det var det som var min poäng. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Stephan Toivonen 

Tack, fru talman! Ärade regeringsmedlemmar, ärade ledamöter, som vanligt 

kommer jag sist i ordningen eftersom Åländsk Demokrati är den minsta 

gruppen. Jag ska inte gå igenom de allmänna linjerna. Jag tycker att både 

centern och Ålands Framtid hade mycket bra i sina anföranden. 

Redan när vi diskuterade budgeten tidigare nämnde jag att vi står bakom 

nedskärningarna på sikt. Hur nedskärningarna ska göras diskuteras här.  

Jag har karikerat den här första tilläggsbudgeten med att ni dränerar sjuk-

vården med 2 miljoner, bidrag till invånarna med 700 000 euro och pumpar 

in det i vindkraftbolagen. Det är ju en karikerad och kortfattad bild förstås. 

Jag tänkte kommentera detaljerna och de motioner som jag har lämnat in. 

Man kan ju diskutera på olika sätt. I mitt fall var det i utskottet.  

Jag minns för några år sedan när jag enbart var debattör då beklagade sig 

de som var i oppositionen att alla motioner hamnade i papperskorgen. Att 

sitta bredvid när det hamnar i papperskorgen är då mitt val. 

Den första motionen gäller att inte dra ner 45 000 på polismyndigheten. I 

betänkandet ser jag att man har strukit det. Man skriver att den här neddrag-

ningen inte ska påverka den operativa verksamheten. Det gläder mig att man 

skriver; ”Utskottet betonar vikten av att tillräckliga resurser allokeras till 

det förebyggande arbetet i kampen mot droger och våld i hemmen.” Nu har 

jag lite privata kontakter med polismyndigheten. Man ringde mig faktiskt här 

idag, när jag satt här och väntade, i ett ärende som nu har legat i drygt ett år. 

Jag diskuterade med dem om vad som händer om man skär ner. De sade att 
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det inte händer någonting annat än att man helt enkelt måste ta ärendena när 

de håller på att preskriberas. Det är detta som händer. 

Det var lite otur också, när den här minskningen ströks så samma helg var 

det två bilar som brann vid Mariepark och man kunde inte ringa det vanliga 

telefonnumret utan ett speciellt telefonnummer.  Om ni någon gång har råkat 

ut för en stöld så vet ni hur svårt det är att få tag på en polis för att anmäla 

stölden. Det är knepigt.  

När det gäller Ålandstrafiken så fanns det ett litet moment på 14 000 som 

jag tycker att kunde vara kvar för att lyfta fram detta med självfinansiering. 

Jag såg att självfinansieringen vid ÅHS ska höjas till tio procent. Jag kunde 

inte hitta något om självfinansieringsgraden när det gäller skärgårdstrafiken 

som ligger på ungefär halva nivån. 

När det gäller internhyrorna så såg jag att det fanns kommentarer i det här 

betänkandet. 

Angående ÅMHM så fanns det ett litet anslag på 5 000 som ströks. Det blir 

en sommarjobbare mindre i en bransch där det kan vara svårt att få sommar-

jobb. 

Jag hade en motion om pensionsarvode vilket också finns i vårt partipro-

gram. Ltl Igge Holmberg, som inte är här nu, hade en bra varning. Vår tanke 

är att man ska få det här bidraget automatiskt. Ltl Holmberg var orolig för att 

det eventuellt kan påverka andra bidrag och det är naturligtvis inte vår avsikt. 

Nästa gång jag lämnar in den här motionen, vilket är nästa år, så beror det 

lite på hur man skriver in det här. Ett barnbidrag påverkar inte heller bidrag, 

så det är beroende på hur man skriver in det. Vi kan diskutera detta vidare. 

Kanske ltl Igge Holmberg och jag kan komma överens på den punkten? 

Den sista motionen gäller vindkraftstödet som jag vill halvera. Jag åter-

kommer till det för det är min andra halva av anförandet och jag ser att tiden 

rinner iväg. 

Fru talman! Stödet till vindkraften tänker jag ägna större delen av min tid 

åt. Jag har förstått att andra inte kommer att ägna tid åt det.  

Syfte med den här lagen är att ge stöd till vindkraftbolagen 2,7 miljoner 

under de här åren. Formellt sett är det för att uppnå de mål som Europapar-

lamentet och rådets mål har satt för energipolitiken dvs. 20 procent lägre 

växthusutsläpp jämfört med 1990 års nivåer, 20 procent förnyelsebara ener-

gikällor och 20 procent bättre energieffektivitet. 

Jag och kanske andra fokuserar ibland mera på skillnader i debatter, det är 

kanske naturligt. Därför tänker jag också här för tydlighetens skull nämna att 

de här allmänna målen kommer också att finnas i det förnyade partiprogram 

som vi håller på att skriva inom Åländsk Demokrat, så på den här nivån är vi 

helt överens. Sedan är frågan om man ska satsa det på en källa eller hur man 

ska göra? 

Målet är att 20 procent av konsumtionen ska vara från förnyelsebara ener-

gikällor. Jag vill fråga vicelantrådet; hur stor del av konsumtionen i dagens 

läge består av förnyelsebar energi på Åland? Jag har lite förstått att ni talar 

om att elen ska vara producerade på Åland och inte som EU säger att den ska 

vara av konsumtionen. Finns det faktiskt den skrivningen att elen ska vara 

producerad Åland? När har det målet sats upp? 

Har vicelantrådet undersökt möjligheterna att tvinga energibolagen att 

sälja antingen förnyelsebar eller till och med koldioxidfri el och den vägen få 



  

664 

upp konsumtionen och inte den vägen som regeringen har gått? Har ni så fall 

någon uppfattning om vad det här kunde kosta? 

När lagförslaget behandlades förra gången så bad jag om bordläggning. 

Orsaken var att det hänvisades till ett direktiv på ungefär 70 sidor när det gäl-

ler undantaget att ni inte skulle behöva notifiera den här lagen. Vilken av 

dessa 58 artiklar baseras det på? Tack, fru talman. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Ltl Toivonen lyfte upp en fråga som är ganska viktig; 

polisen och tillgängligheten. Ltl Toivonen nämnde att det hade stått i 

media i samband med att bilarna brann att man inte kunde ringa poli-

sen på det vanliga telefonnumret. Man har försökt ha nummer 112 un-

der kvälls- och nattetid och det är ett alarmnummer som man ska ringa 

när man ska ha tag i polisen snabbast och enklast. Jag har personligen 

själv varit tveksam till om nummer 112 är det optimala numret. Man 

kanske tycker att man inte har ett så viktigt ärende så att man vill ringa 

112. När jag själv satt i polisstyrelsen så såg jag att det är svårt att göra 

på något annat vis. Man vill att folk ska acceptera nummer 112 och det 

har man jobbat med.  

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, fru talman! I den här lilla notisen hänvisades inte till 112 utan till 

ett mobilnummer. Att ringa 112 för att ge information kändes väl lite fel. 

Ltl Göte Winé, replik  

Förlåt, då missuppfattade jag lite. Man behöver nog komma direkt till 

den personen det berör. Detta gäller nog polisens eget arbetssätt. På 

dagtid når man polisen på telefonnumret 25 000. Det är egentligen 

ganska enkla numror. Det här har ingenting med vare sig budgeten eller 

någonting annat att göra, utan det gäller mera hur polisen väljer att ar-

beta och att man kan ringa direkt till den det berör. Det har ingenting 

med budgeten eller eventuella nedskärningar att göra som jag ser det. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Tack, talman! Det är förbryllande att vi här framför oss har en ledamot 

som har så mycket frågor kring finans- och näringsutskottets betän-

kande och som faktiskt är medlem i utskottet. Det är väl bara varmt att 

välkomna ltl Toivonen till finansutskottets framtida viktiga arbete. Le-

damoten skulle nog ha fått svar på samtliga frågeställningar som han 

hade här i talarstolen. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, fru talman!  Jag tror att hörandetiden för lantrådet var inplanerat 

till 20 minuter och jag har mycket svårt att tro att jag skulle ha fått svar 

på alla frågor på den tiden. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Tack, talman! Ja, det är ju därför som just utskottsarbetet är den viktig-

aste plattformen för parlamentariker. Det är där man har rätt att få svar 
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på sina frågor. Som utskottet har erfarit under den här behandlingen 

lika som sina andra behandlingar har regeringen ställt sig mycket posi-

tiva till att prioritera lagtingets utskottsarbete. Sannerligen har vi fått 

den tid vi har behövt. Vi har också fått svar på de andra frågeställning-

arna som ltl Toivonen har haft här under sitt anförande. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, fru talman! Jag vet att jag är ny här och har gott om oerfarenhet. 

Men den här gången så valde jag att ha debatten i plenum av den orsa-

ken att då får jag allt skrivet i protokoll. I utskottet förs inte några pro-

tokoll och jag har valt det så här. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Tack, fru talman! Flera av de frågor som ledamoten ställde finns ju svar 

på i betänkandet från landskapsregeringen. Sedan finns det många som 

bistår ledamoten med information om han så önskar. Det går att läsa på, 

det går att ringa och det går att ta reda på. Det är inte bara vicelantrådet 

som kan leverera alla svar. 

Angående frågorna som ledamoten har, om det här är juridiskt fören-

ligt och möjligt enligt EU:s regler, ja, det är det enligt gruppundantags-

förordningen och det står i framställningen. Ledamoten undrade hur 

mycket vindkraft som produceras och hur stor andel det är av landskap-

ets elförbrukning. Det är 20-25 procent, vilket framgår i framställning-

en. Ledamoten undrade hur mycket av energin som ålänningar använ-

der som är förnyelsebar. Det är ungefär 50 procent totalt av den import-

el som vi har, men det räknas inte Åland tillgodo, det räknas de enskilda 

medlemsstaterna till godo, dvs. Finland och Sverige.  

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, fru talman! Det var många saker.  

Undantaget som vicelantrådet hänvisade till består ungefär av 70 si-

dor, men vilken artikel? Det finns 55 artiklar och någon artikel gäller det 

här undantaget.  

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Fru talman! Om lagtingets finansutskott skulle ha funnit att det fanns 

några som helst juridiska, ekonomiska eller politiska hinder för att den 

här lagen ska kunna träda ikraft och vi ska kunna gå vidare då skulle det 

ha tagits upp i behandlingen i utskottet och utskottet skulle ha skrivit 

det i sitt betänkande. Som jag ser det så är det ett enigt utskott som inte 

har några betänkligheter kring detta. Det är gruppundantagsförordning-

ar som ger oss den här möjligheten åtminstone fram till strukturfonds-

periodens slut, vilket vi också skriver i framställningen. Det kan hända 

att man då är tvungen att göra vissa förändringar om EU-regelverket 

ändrar.  

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, fru talman! Om jag har förstått saken rätt så är det så kallade 

gruppundantaget på cirka 70 sidor. Som jag sade så finns det 58 olika 
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artiklar. Frågan är; varför kan vi inte här nu få besked om vilken av 

dessa artiklar som vicelantrådet hänvisade till? Jag hoppas att vi sedan 

kan få det i ett anförande. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Eriksson, replik 

Tack, fru talman! Jag begärde replik när jag hörde diskussionen om tele-

fonnumror. De berördes delvis här av kollegan Göte Winé. Alarmnumret 

är 112, det är internationellt och sedan kan man också ta kontakt till po-

lismyndigheten via nummer 25 000. Sedan vet jag också av erfarenhet 

att polisen ger ofta ut numren till vissa utredare så att man kan ringa di-

rekt till dem när det berör vissa saker och när en sak inte är akut längre. 

Kanske detta är bakgrunden till problemen som ltl Toivonen beskrev? 

Angående polismyndighetens sparkrav så har jag förmånen att få sitta 

i polisstyrelsen nu och där följer vi de här sakerna. Jag har själv den be-

stämda uppfattningen att polismyndighet kommer att klara av sparkra-

ven. Man måste börja prioritera och det har Ålands polismyndighet re-

dan börjat. Man prioriterar vilka brott man ska utreda och förebygga 

och det pågår i alla omkringliggande regioner. Det är ett sådant arbete 

som alla måste göra. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Lantrådet Katrin Sjögren 

Talman! Jag vill framföra mitt tack till finans- och näringsutskottet för ett bra 

betänkande och konstruktiva diskussioner, delvis i alla fall. 

Tidigare finansminister, moderaten Anders Borg, sade i något samman-

hang att det inte finns några onödiga offentliga verksamheter. Det finns ett 

syfte med varje verksamhet som har uppstått. 

Det är ett mycket svårt arbete som nu ska och måste göras. Jag upprepar 

det som jag tidigare har sagt, det finns goda förutsättningar att den här majo-

riteten klarar den uppgiften. 

Landskapsregeringen har gjort en rambudgetering. Ett budgetförverkli-

gandedirektiv kommer att ut till förvaltningarna och de underlydande myn-

digheterna alldeles i dagarna. Jag vet att arbetet pågår redan. Arbetet pågår 

inom ÅHS och inom Ålands gymnasium. 

På förmiddagen deltog jag i en klubbhuskonferens. Det är vårt eget klubb-

hus Pelaren som verkar inom tredje sektorn och som bistår och hjälper och är 

ett riktigt kraftcentrum för människor med psykisk ohälsa. Klubbhus från 

både Sverige och Finland deltog.  

Det var två saker som slog mig på den här konferensen. För det första finns 

det nya sätt att jobba på. Svaret är inte alltid mera pengar. Vi lever inte i den 

verkligheten längre. Klubbhusverksamheten har jobbat med vård och omsorg 

på ett helt nytt sätt, på ett förebyggande sätt, som har visat sig ha alldeles 

strålande resultat. Det finns ny forskning på det området. Man kunde konsta-

tera att det som motsvarar kostnaderna av två vårdplatser inom den psykia-

triska specialsjukvården så kan man få ett helt års verksamhet, ett klubbhus 

för 30-35 klienters dagliga besök.  



  

  667 

Lite gäller detta också när man detaljstuderar SOTE-reformen. Min upp-

fattning är att man ser på socialvården och sjukhusvården på ett nytt och 

mycket sympatisk sätt. Sedan har det andra komplikationer som vi minsann 

vet. Men socialpolitiken och vårdpolitiken är inte dum. 

Det andra som kom fram under klubbhuskonferensen är det faktum att det 

försvårar Pelarens arbete väldigt mycket att ha kontakt med 16 kommuner. 

Det finns en verksamhet som i det långa loppet sparar pengar. Jag vill inte 

alls säga det, ingen kan måla in mig i det hörnet och säga att man gör ett då-

ligt jobb i kommunerna, men man vittnade om att man måste sätta oerhört 

mycket tid till att prata med 16 olika aktörer som vill ha det på 16 olika sätt. 

Även det säger man inom ÅHS. Det skulle också vara ett steg framåt om man 

kunde tala med något mer samstämmig stämma. 

I anförandena har det kommit upp att man inte vill satsa på kortrutt. Vi 

har sagt och säger fortsättningsvis att det ska göras prioriteringar. Man ska 

prioritera investeringar som sparar pengar. Vi kan faktiskt också tänka oss att 

låna pengar till de investeringar som behövs för att minska driftsutgifterna. 

Det har också kommit frågor kring jämställdhets- och barnperspektiv. Jag 

är mycket glad att man tar upp det perspektivet. Det handlar om att sätta på 

sig jämställdhets- och barnperspektivglasögonen. Hur mycket man än försö-

ker så kan de glasögonen vara suddiga ibland. Man når inte ända fram. Den 

här landskapsregeringens absoluta ambition är att hela tiden ha ett jäm-

ställdhets- och barnperspektiv. 

Ett barn- och ungdomsperspektiv är minsann att inte skuldsätta våra barn 

och ungdomar. Vi ska inte mata en skuld framför oss så att våra barn och 

ungdomar får reda upp den offentliga ekonomin. 

Den offentliga sektorn är starkt kvinnodominerade och det vet vi. Vi har 

också varit tydliga med att ett av kraftsamlingsprojekten är fortsättningsvis 

jämställda löner. Vi vet att man har gjort en hel del privatiseringar där kan 

man också ha ett jämställdhetsperspektiv. Privatiseringen har företrädelsevis 

drabbat män; skärgårdstrafiken och nu diskuteras vägunderhållet. Det är 

män som i stor utsträckning har blivit drabbade av de här inbesparingarna ti-

digare. 

När det gäller offentlig sektor; skola, vård och omsorg, så har vi stora pens-

ionsavgångar. Det är svårt att rekrytera och det blir ett stort gap där. Därför 

tycker jag att det är väldigt tacksamt om kommunerna kan diskutera både 

samgåenden och samarbete för att vara en attraktiv arbetsplats och att man 

ska kunna täcka upp för pensionsavgångarna när fyrtiotalisterna nu börjar gå 

i pension. Tack. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Det var många vackra svepande ord som kom från lantrå-

det, utan desto mera konkretiseringar. Det enda konkreta som kom fram 

var att man tänker låna 50 miljoner till kortrutt. Det är bra att vi vet det. 

Lantrådet pratade också om att det bästa är att förebygga saker, spe-

ciellt inom sjukvården och det håller jag helt med om.  

Häromdagen diskuterade vi tobakslagen. Att arbeta mot tobaksrök-

ning är antagligen det allra bästa sättet att förebygga sjukdomar och an-

tagligen det allra enklaste. Varför inte att komma med en starkare lag-

stiftning än vad man gjorde senast och bara förbjuda e-cigaretter som 

innehöll mentol, apelsiner och annat? Varför inte komma med en star-
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kare lagstiftning? Det är trots allt inte speciellt svårt att komma med en 

starkare lagstiftning. 

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Jag har en del erfarenhet från just det här området. Jag är inte 

helt säker på att lagstiftning är det absolut bästa sättet att gå tillväga, att 

förbjuda lakritspipor och att röka på balkonger. Jag menar att det finns 

väldigt kraftiga och potenta saker som man kan göra före man lagstiftar 

om saker och ting och det gör också landskapsregeringen tillsammans 

med ÅHS. Vi har tobakskampen, vi diskuterar med skolorna och jag är 

helt enig om att man ska göra allt man kan för att minska tobaksrök-

ningen. Jag är inte helt säker på att sådana här knorrar och förbud är 

det mest effektiva sättet, men jag tar gärna den diskussionen. Vi har va-

rit väldigt tydliga med att det handlar om en implementering av ett di-

rektiv och sedan kan vi återkomma. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Hittills har lagstiftningen och förbud mot tobaksrökning 

varit mycket, mycket verksam, vilket vi kan se på många håll idag. Det är 

tack vare den lagstiftningen som det röks allt mindre på allt färre plat-

ser. Jag tror att det är lättast att besluta om, jobba med och lagstifta om 

att förebygga tobaksrökning. Det svårare att tvinga folk att motionera el-

ler äta grönsaker. Det är väldigt mycket lättare när det gäller tobaksrök-

ning. Som sagt, jag är förvånad. Det är som vanligt, man pratar gärna 

vad man borde göra och borde förebygga men sedan när det gäller så gör 

man ingenting, eller i alla fall hemskt lite. 

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

När det gäller förbud på restauranger så var det ett förbud som jag stöd-

de, men nu är vi inne på något slags finlir och börjar dra gränser för den 

personliga integriteten och sådana saker.  Jag är helt övertygad om att 

man ska jobba aktivt med att stävja tobaksrökningen, men jag är inte 

helt säker på att lagstiftning är rätt väg.  

Man godkände ju tobaksdirektivet. Det fanns ingen reservation eller 

några alternativa lösningar vad jag kunde se i betänkandet. Varför tog 

man inte fram det i så fall om man ville det eller förkastade hela fram-

ställningen och skickade tillbaka den? Det gjorde man inte heller. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Tack, herr talman! Jag är glad att lantrådets anförande har förändrats 

från att vara i försvar till att nu ha blivit mer förklarande. Det är väldigt 

bra. 

Att hjälpa och stötta Pelarens verksamhet är vi många som står 

bakom i den här salen. Om det är så att kontakterna mot 16 kommuner-

na är besvärliga så kan man låta KST-reformen ta steg framåt. Ändå 

finns det inte några ambitioner eller någon beskrivning av vad land-

skapsregeringen ska göra för att få den här reformen att ta steg framåt i 

den här processen och hur KST förhåller sig till dessa utredningar som 

görs.  
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Att det finns ambitioner för barn och jämställdhet är också mycket 

klädsamt och bra. Det är även klädsamt att man konstaterar att man 

inte har lyckats, men för att det ska bli trovärdigt så behöver vi få bevis 

så att det framöver börjar finnas barnkonsekvensbedömningar och jäm-

ställdhetsbedömningar. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Det är mig helt främmande att inte tänka ur ett jämställdhets-

perspektiv eller barnperspektiv. Det är helt omöjligt att vara perfekt. Jag 

vill påstå att vi har en feministisk landskapsregering, men jag kan inte 

garantera att vi inte gör misstag. Trots att det inte står rätt ut så har vi 

alltid ett barn- och jämställdhetsperspektiv.  

När det gäller KST så har vi att förhålla oss till liggande lag och det 

gör landskapsregeringen. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Tack, herr talman! Det är väldigt, väldigt bra. Jag hoppas att vi under ef-

termiddagen här kan får en liten konsekvensbedömning ur ett jäm-

ställdhets-, feministiskt och ur ett barnperspektiv så att vi får höra hur 

regeringen har resonerat. Det hjälper oss att hjälpa till att spara, det 

hjälper oss at fatta beslut om vi får bättre underlag från regeringen. 

Jag vill också tacka för att lantrådet sade att det bästa och viktigaste vi 

kan göra för våra barn är att se till att vi inte skuldsätter oss. Det här tar 

vi som ett löfte och det tackar vi för. 

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Det skulle underlätta väsentligt om centern lite skulle vara med 

på tåget. Men centern säger i princip nej till nästan allting i de inbespa-

ringsförslag som finns.  

När det gäller t.ex. invånarförmånerna så finns det en grupp som job-

bar med de här frågorna. Det går att göra saker, man kanske kan höja på 

inkomstgränserna och man kan ha ett ensamförsörjarperspektiv. Gör 

man en generell inbesparing så kan man ändå stöda ensamförsörjarna 

där det finns fakta och statistik på att det är de som lever på marginalen 

och har det allra tuffast i vårt samhälle. Jag har sagt det tidigare och jag 

säger det igen; det är inte de människorna som lever på marginalen som 

ska dra det tyngsta lasset när det gäller att försöka få ekonomin i balans.   

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, herr talman! Jag reagerade precis som ltl Lundberg på att vi inte 

ska skjuta fram kostnaderna på våra barn. Men det beror helt och hållet 

på vad vi använder våra pengar till. Om man investerar i infrastruktur 

och i saker som landskapet behöver och som underlättar så är det till-

gångar som vi ger till våra barn. Det är en helt annan sak än att efter-

lämna skulder.  
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Jag håller med om att det skulle vara enklare om Pelaren, ÅHS och 

alla andra faktiskt skulle slippa prata med 16 olika huvudmän hela tiden.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Lars Häggblom, replik 

Tack, herr talman! Lantrådet talade om att låna pengar för vägprojekt 

och infrastruktur. Aviserar lantrådet att man ska låna pengar för att 

slutföra Marsundsbroprojektet efter 16 år? 

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Jag sade att det har förts diskussioner om att låna pengar till 

saker som minskar driftskostnaderna. Jag håller med ltl Häggblom att 

Marsundsbron borde ha varit riven för länge sedan. Nu står vi inför 

ekonomiska utmaningar. Vi prioriterar sådana infrastrukturella sats-

ningar som minskar på driftsutgifterna.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Jag noterade att från ingenstans så kom det en liten känga 

till centern som kämpar mot inbesparingar som nu är presenterade. Det 

kanske inte är något väldigt nytt. I den förra rollen satt jag själv på den 

sidan som presenterade olika förlag. Vi lyfte fram KST-reformen, vi lyfte 

fram privatisering av skärgårdstrafiken, vi lyfte fram Ålands digitala 

agenda och en mängd andra reformer som faktiskt nuvarande lantråd 

gjorde sitt bästa för att torpedera. Så sådant där känns möjligen lite 

onödigt. Jag tycker faktiskt att vi borde utgå ifrån nuläget och se framåt. 

Det är klädsamt att lantrådet sade att man kan göra saker utan att 

bara skjuta till pengar. Det finns säkert en massa saker som vi kan titta 

på. 

Det är lite intressant att det hittills bara är män som har drabbats av 

inbesparingar och privatiseringar. Är det fritt fram att låta kvinnorna 

betala nu? 

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Det är det ingalunda! Vi fortsätter med projektet jämställda lö-

ner. Jag pratade också om att det finns saker och ting att göra på ett an-

norlunda och mer effektivt sätt. En sådan sak är t.ex. att få ett utökat 

samarbete eller samgående mellan kommuner, t.ex. när det gäller frågor 

om vikarier, fortbildning och tänk vilken enorm fördel vi skulle ha om vi 

skulle få ihop äldreomsorgen. Vi skulle kunna fortbilda, erbjuda bättre 

service och även kunna använda vikarier på ett helt annat sätt. Jag är 

helt säker på att den kvinnodominerande offentliga sektorn med all sä-

kerhet skulle understöda detta.  

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Talman! Det finns säkert saker som man kan göra. Vi har t.ex. 16 olika 

myndigheter bara i landskapet som kanske borde vinna på samarbeten. 

Jag är inte så säker på hur det fungerar i dagens läge.  
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Med sina jämställdhetsglasögon på så undrar jag om lantrådet tycker 

att man har gjort en tillräcklig konsekvensanalys när man formulerar två 

konkreta inbesparingsåtgärder? Det ena är 4 miljoner på kommunerna 

och det andra är 2 miljoner på ÅHS, vilka faktiskt nästan säkert måste 

leda till personalnedskärningar. Det är verksamheter där man i ena fal-

let har 75 procent kvinnor och i det andra fallet 90 procent kvinnor. Mot 

bakgrund av att det nu är kvinnornas tur att betala, menar lantrådet nu 

att det ska ställas mot bakgrund till privatiseringen av skärgårdstrafiken 

där kollektivavtal gjorde det omöjligt att fortsätta driften i landskapets 

tjänst och privatiseringar var ända sättet att rädda trafiken? 

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Det ska inte alls sättas mot den bakgrunden som ltl Jörgen Pet-

tersson målade ut och det har jag varit väldigt tydlig med. Jag har sagt 

att det finns stora inbesparingar att göra med ett utökat samarbete. Vi 

har sagt att vi kommer att fortsätta det projektet med jämställda glasö-

gon. Jag har sagt att vi har stora pensionsavgångar som medför ett nytt 

sätt att tänka. Dessutom kommer digitaliseringen av socialvården och 

hälso- och sjukvården som grädde på moset och där finns ytterligare 

möjligheter.  

Det vi ska göra, ltl Pettersson, är att vi ska höja personalpolitiken i 

landskapsförvaltningen och i underlydande myndigheter. Vi behöver 

vara väldigt duktiga arbetsgivare och där finns det ett stort, stort jobb att 

göra både inom förvaltningen och inom ÅHS. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Runar Karlsson 

Herr talman! ”Centern har lämnat efter sig en dålig ekonomi, centern har 

lämnat efter sig det ena och det andra”. Det hör man ofta här i talarstolen.  

Det är sant att centern har lämnat efter sig saker och ting. Centern har lämnat 

efter sig en låg arbetslöshet på Åland. Centern har lämnat efter sig en social 

välfärd och service åt alla som bor på Åland, oberoende av var man bor på 

Åland, inte bara centralt. Centern har lämnat efter sig ett Åland där näringsli-

vet mår jättebra. Centern har lämnat efter sig en kommunal ekonomi som an-

tagligen är bland de bästa i hela Europa, vill jag påstå. Centern har lämnat ef-

ter sig fantastiska gymnasialskolor. Centern har lämnat efter sig mycket gott 

under den tid som centern har suttit i regeringen, men det väljer man förstås 

att blunda för och svartmålar så mycket som möjligt.  

Dock kan jag hålla med om att man också förstås borde ha tagit tag i land-

skapets ekonomi på ett annat sätt. Det skulle förstås betyda att det som jag 

först räknade upp hade fått sig en törn, vilket kanske skulle vara till större 

skada än nytta för ekonomin.  

Vi som har varit med ett tag minns att år 2007-2008 hade landskapet 160 

miljoner i kassan, fram till dags dato finns det cirka 40-50 miljoner och under 

den tiden har väl samtliga partier suttit i regeringen, förutom Ålands Framtid 

och Obundna. Alla har nog varit med och kämpat, alla har varit med och tagit 

del av underskottet och kämpat för att hålla hjulen snurrande vilket jag på-

står att ha varit ganska lyckosamt. Vilket landskap, vilket land och vilken reg-
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ion kan stoltsera med att vara skuldfria och ha den fantastisk service som vi 

har på Åland? Det är inte många, om ens någon. 

Herr talman! Det är klart att man måste vidta åtgärder för att råda bot på 

underskottet. Snart är de sparade pengarna slut. Trots att lantrådet just sade 

här i talarstolen att man tänker börja låna pengar så måste man ändå göra 

vissa inbesparingar. 

Centern har visat i sin motion nr 39 hur mycket man kan spara i år och 

nästa år, exakt lika mycket som landskapsregeringen själva tänker spara. Att 

stå här uppe och skylla på att centern inte vill spara så det är inte sant. Det är 

bra om vi kan hålla oss till sanningen och vara hyggligt ärliga i alla fall. 

Dock har centern en annan prioritering än vad landskapsregeringen har. Vi 

tror att vi har en sådan prioritering som är lättare att genomföra genom att 

försöka ha lägre besparingar på de mjuka värdena som berör människor. Det 

kommer antagligen att vara jättesvårt att få de besparingarna. Däremot tyck-

er vi, som har undertecknat den här motionen, att man kan spara mer på de 

skarpa värdena. Det gäller privatisering av vägunderhållet. Jag vet att där kan 

det bli inbesparingar, det har det visat på alla andra platser i världen när man 

har gjort det men här är landskapsregeringen och finansutskottet tveksamma 

vilket är obegripligt för mig eftersom det är en moderat minister och en mo-

derat ordförande i finansutskottet. Det verkar som om ideologin på något vis 

har krossats i och med den här regeringen. Det finns ingen vänster-höger 

ideologi längre, det blir någon sorts mitten ideologi eller vad jag ska säga, 

kanske en liberal ideologi. 

Vi tror att det är lättare att spara på vägunderhållet, kanske något försäm-

rat vägunderhåll och privatisering. Jag tror att vi har världens bästa vägun-

derhåll på Åland så det finns att ta av.  

Samma sak inom skärgårdstrafiken, där finns det också att ta av om man 

är tvungen. Det är inte lätt men man är tvungen om man inte ska ta av de 

mjuka värdena, vilket vi tror att i praktiken kan vara svårare än att ta från de 

skarpa värdena. 

Det har frågats efter här vad det övriga, 827 000, är i motionen. Vi har inte 

varit speciellt tydliga, det har inte regeringen heller varit i sin tilläggsbudget. 

Men under övrigt finns det många olika uppslag, t.ex. att landskapets egna 

skogar skulle kunna införas i Natura 2000. Det skulle i praktiken betyda att 

intrångsersättningar till privata skogsägare skulle minska radikalt. Det rör sig 

säkert om en ansenlig summa. Samtidigt kunde man säkert minska på antalet 

tjänster på skogsbruksbyrån eftersom det får bli lämnade orörda skogar, vil-

ket skulle vara en fantastisk miljöåtgärd med tanke på hållbar utveckling. 

Det finns också andra områden. Man kanske kunde införa friare rådjurs-

jakt då skulle man slippa massa byråkrati och man kanske kunde ta bort en 

tjänst.  Vi är kanske den enda regionen i världen som har reglerad rådjurs-

jakt.  

Vi vet att man reser jättemycket och det går säkert att spara in på i dagens 

IT-värld.  

Vi har pratat om förmåner både för landskapsregeringen och för lagtinget, 

De kanske också går att skära på speciellt med tanke på att man ska skära 

kraftigt på de mjuka värden och då måste också vi politiker göra någonting. 

Man kan tycka att det är populistiskt, men det är väl ganska naturligt att man 

ska göra det.  

Vi har en del uppslag som skulle täcka det som någon här frågade efter. 
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Jag vill igen poängtera; i vår motion sparar vi exakt lika mycket som rege-

ringen för fram men med andra och lättare prioriteringar vill vi hävda, trots 

att man påstår annat här uppe lite nu och då.  

Sedan ska det medges, och det vet säkert regeringen också, att 2018, 2019 

och 2020 kommer det att bli ännu tuffare förstås. Vad ska man då spara på? 

Det kommer inte att bli lätt. Min bedömning är att det kanske t.o.m. blir 

omöjligt. Vi får se vad finansministerns löfte är värt den dagen vi kommer så 

långt. 

Sedan lite mera sakfrågor. Godby vägstation ska stängas, det kan man väl 

tycka att är rationellt. Det är centralisering igen. Det är lite förvånande att li-

beralerna i valet senaste höst gick in för att Godby skulle stärkas, det skulle 

bli en knutpunkt och nu går man med på att ta bort 5-10 arbetsplatser från 

Godby. Nå, så där är det väl, man måste kompromissa bort sina vallöften.  

Kommunerna diskuteras förstås fortfarande, man tycker fortfarande att 

man ska göra någonting åt kommunstrukturen trots att inte den makten finns 

här så mycket utan den makten kanske mera finns i kommunerna. Men det är 

lätt att tycka någonting här när man inte behöver hålla i yxan. 

Jag vill poängtera några saker. Som mest fick kommunerna drygt 40 mil-

jonen i landskapsandelar. Nu är man nere i 33 miljoner. Så nog har kommu-

nerna tagit sitt ansvar! Under den här tiden, och då är inte det här inflations-

justerat, har kommunerna fått ganska mycket nya åtaganden som lagtinget 

här har beslutat om. Kommunerna har nog dragit sitt strå till stacken. Det är 

inte någon som har betalat de här 33 miljonerna från någon, som påstås här. 

”Undra på att man kan ha sådan här service när vi betalar så mycket pengar 

åt kommunerna”. Vilka vi? Det är ju skattebetalarnas pengar. Skattebetalarna 

har betalat in skatt till staten som sedan har gått via klumpsumman tillbaka 

till kommunerna. Inte ger vi ut någon sorts allmosor. Ålänningar är goda 

skattebetalare och då återbördar man det genom landskapsandelar så att 

man kan upprätthålla den service som lagtinget har beslutat om. Det är helt 

enligt grundlagens anda och mening. Att stå här och påstå att det är någon 

annans pengar som kommunerna får, det är ju inte sant, det är ju till och med 

lögn. 

Det finns många därute som undrar hur vi på Åland kan ha en så bra ser-

vice med 29 000 invånare, 16 kommuner, en stad, en självstyrelse och en 

egen regering. Hur kan det komma sig? Mitt svar är alltid; ja, därför att vi har 

16 kommuner inklusive en stad och en självstyrelse, det är därför som vi har 

det så bra på Åland. Vi kan jobba tillsammans, vi har folk som jobbar politiskt 

många gånger med mycket låga arvoden.  

Att göra lite som i riket, i Pargas och inom andra större områden, och tro 

att det skulle vara någon sorts lösning, men far dit och titta hur servicen ser 

ut där och hur man har det så får vi se! Det blir som där, det blir en centrali-

sering och servicen blir förmodligen sämre. Det är i alla fall min och mångas 

övertygelse.  

Tiden går vidare. Det är klart att även jag inser att en dag har vi säkert 

färre kommuner än 16, men låt kommunerna själva besluta om det. 

Finansministern uttalade sig för ett tag sedan i media att Sottunga skulle få 

svårt att överleva med det här systemet och även med det gamla systemet. Fi-

nansministern tyckte att det var dags för Sottunga att söka sig någon annan-

stans och det är möjligt. Det är kanske Kumlinge nästa gång, antagligen står 
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de på tur med tanke på befolkningsutvecklingen. Men låt respektive fullmäk-

tige och respektive folk i demokratisk anda så besluta och bestämma. 

Landskapsandelarna har jag varit inne på. Dessa 1,5 miljoner som man ska 

spara redan nästa år har inte ens finansutskottet kontrollerat var det ska spa-

ras, inom vilka områden och hur systemet ska se ut för att få bort 1,5 miljo-

ner. I alla fall har finansutskottet inte presenterat något i skrift och inte heller 

muntligt. Man har bara svalt det med hull och hår. Vem ska spara och hur 

mycket? Är det stan som ska spara 0,5 miljon och landsbygden 1 miljon, eller 

hur är tanken? Vi vet inte det ännu. Man återkommer väl hit med ett lagför-

slag inom sinom tid, förmodligen blir det en budgetlag. Därpå följande år ska 

man spara 2,5 miljoner. Det betyder absolut sämre service inom äldreomsor-

gen, skolorna och barndagvården. Det är helt klart. Det finns inga andra al-

ternativ samt skattehöjningar. Jag tippar på att kommunerna i snitt kommer 

att höja sin skatt med 0,5-1 procent efter det här och det kanske man kan 

göra. Det här kanske går att leva med. Alla vackra ord, samgåenden och att 

det här skulle fixa det här, det är ju inte sant det heller. 

Talmannen 

Den rekommenderade taltiden har nu överskridits med det dubbla. 

Ltl Runar Karlsson 

Herr talman! Oj då, man blir så exalterad när man står här uppe. Jag ska just 

avsluta. 

ÅHS har sina besparingar men det lämnar jag på grund av min position i 

styrelsen. Jag kommer att jobba i styrelsen istället. Jag får se om jag måste 

återkomma här när det gäller det.  

Infrastruktur och transportpolitik, jag vet inte om utskottet har reagerat på 

det eller fått den informationen att man kommer att understiga budgeten 

med 1,5 miljoner i år tack vare att bränslepriset är oerhört mycket lägre. Pri-

set ligger på drygt 30 cent mot 50 cent i budgeten. Utskott har inte nämnt 

det. Är det kanske detta som ska utgöra besparingarna? Man döljer neddrag-

ningarna genom att man inte nämner att bränslepriset innebär en besparing. 

Det är möjligt och det är ju fiffigt i så fall. 

När det gäller privatisering så får jag fortfarande inte in i min hjärna hur 

moderaterna kan gå med på att bygga en ny vägstation i Möckelö, men inte 

privatisera vägunderhållet. Man säger här att ”vi ska bygga och nog kanske vi 

privatiserar och då säljer vi vägstationen”. Men nog vet vi hur lätt det är att 

sälja en byggnad som är byggd för någonting. Till vad då? Till en ny vägstat-

ion som privata inte behöver?  

Jag har en bestämd känsla av att finansutskottets ordförande inte alls gillar 

det här, men han är tvungen att kompromissa mot sin egen minister av någon 

konstig anledning. Ibland är nog den här politiken verkligen märklig, måste 

jag säga. Jag antar, och jag hoppas innerligen, att förnuftet ska segra så att 

man inte bygger den här vägstationen som kommer att kosta över 1 miljon, 

garanterat. Jag hoppas att man privatiserar. Då sparar man investeringskost-

nader på över 1 miljon och man minskar driftskostnaderna med säkert 0,5 

miljoner per år.  

Herr talman! En sista sak vill jag påpeka. Jag stöder reservationen angå-

ende finans- och näringsutskottets betänkande nr 10 gällande förslag till 

första tilläggsbudget 2016 vad gäller nybyggnad av tvätthall i Möckelö. Jag 
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understöder också reservationen vad gäller infrastruktur och transportpolitik 

när det gäller kortrutten för östra och västra Föglö undertecknad av Lars 

Häggblom. Jag understöder de två reservationerna. Tack, talman. Ursäkta att 

jag har dragit över tiden. 

Talmannen 

Den rekommenderade taltiden överskreds med sju minuter. 

Minister Wille Valve, replik 

Tack, ltl Runar Karlsson. Ledamoten inledde med att diskutera att cen-

tern har lämnat efter sig det ena och det andra. Det är egentligen oin-

tressant. Låt oss istället blicka framåt. Vad vill ni, Åländsk center, göra 

för Åland? 

Ltl Karlsson hänvisade till budgetmotion nr 39 och nämnde att vi har 

en annan prioritering. Vi sparar med lättare prioriteringar, sade Runar 

Karlsson på ett annat ställe i sitt anförande. I dessa prioriteringar kan 

man skönja att posten ”Övrigt” ökar med 763 000 euro, från 64 000 

euro till 827 000 euro. Kan ltl Runar Karlsson, som första underteck-

nare, ge en liten indikation om vad Åländsk center avser att spara på 

under posten ”Övrigt”? Det är ändå 827 000 euro vilket får betraktas 

som en ansenlig summa. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Talman! Jag håller helt med, vi ska titta framåt och inte bakåt. Men jag 

ville i alla fall försvara centern i och med att regeringen alltid har påpe-

kat vad centern inte har gjort och vad centern borde ha gjort. Det var re-

geringen som kastade första stenen och jag måste slänga den tillbaka en 

bit i alla fall.  

Det är just därför som jag har skrivit den här motionen, för att blicka 

framåt. Angående 827 000  euro under posten ”Övrigt” så sade jag här i 

mitt anförande vad det skulle kunna vara. Jag kan nämna det en gång 

till. Man reser jättemycket inom förvaltningen och inom politiken. Jag 

tror att man kan resa ganska mycket mindre. 

Vi skulle kunna göra landskapets skogar till Naturen 2000 områden 

och på det sättet slippa intrångsersättningarna. Det kanske inte blir en 

omedelbar besparing men det kommer i sakta mak. Vi kanske skulle 

förändra jakten på rådjur och göra den mera friare. Vi kanske skulle 

kunna minska vårt arvode med fem procent. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Minister Wille Valve, replik 

Tack ltl Runar Karlsson för svaret! 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Tack ltl Runar Karlsson för ert anförande. Jag kan till vissa delar förstå 

ltl Karlssons oro kring de här inbesparingarna. Det är som är ledamoten 

säger, man vill helst spara på de skarpa värdena och lämna de mjuka 
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och jag är den första att hålla med om det. Svårigheten är ju att de 

mjuka värdena inbegriper majoriteten av våra kostnader. Kanske det är 

för att både centern men också andra partier under många år och lång 

tid har prioriterat mjuka värden som gör att vi idag har en stor skuld 

både inom investeringar inom IT och infrastruktur. Det här är verkligen 

ingen lätt väg att gå. Men jag är den första välkomna centerns nya mera 

feministiska hållning och värnandet om de ekonomiskt och socialt ut-

satta i vårt samhälle. Det är ett stöd som i alla fall jag från min sida tar 

med mig i den fortsatta processen när det gäller de här inbesparingarna. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Ja, vi har ganska stor samsyn vad gäller det. Trots allt så är det väl så att 

kanske hälften av dessa 6 miljoner ändå är, enligt centerns förslag, en 

inbesparing på de mjuka värdena. De mjuka värdena slipper inte undan 

men våra förlag är något lättare än regeringens förslag. Man måste vara 

något realistisk. Jag har svårt att tro att man kommer att klara av all be-

sparing. Det är kanske inte heller är normalt att man gör det. Man måste 

förstås ha ett mål, det förstår även jag. Men det är viktigt med priorite-

ringar som är de rätta och som skyddar de svaga, speciellt när det ska 

börja skäras. Det kanske vi alla tycker. Vi tycker att regeringen borde 

vara lite mer tydlig i det här förslaget. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Jag menar att det krävs stor innovationskraft och kreativitet att hitta 

nya lösningar som gör att man kan spara utan att det skadar den vård 

och omsorg som vi alla värnar om. Men det kräver ganska mycket av 

dem som har hand om verksamheterna. Vi har kunnat göra strukturella 

förändringar inom ÅHS de senaste åren och kunnat få ner kostnaderna. 

Vi gör alla försök och misstag. Säkert får den här regeringen också om-

pröva vissa åtgärder, men det har hänt i alla tider. När det sparades stort 

för några mandatperioder sedan så tunnade man ut tjänstemannakåren 

på utbildningsavdelningen och sociala avdelningen och det har vi behövt 

reparera lite grann med åren. Det gick lite för långt. 

Nu gäller det att lägga skarpa förslag för mjuka värden, så skulle jag 

vilja motivera regeringens politik. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Det är förtröstansfulla ord från vicelantrådet. Jag sympati-

serar med detta långt. Säkert är det så att man måste backa lite bland. 

Det är helt normalt. Man kan inte få allt på plats direkt. Vi är ju duktiga 

på att anpassa oss. Som jag sade för en stund sedan här, landskapsande-

larna till kommunerna har ju minskat från drygt 40 miljoner till 33 mil-

joner och ändå kan man upprätthålla en bättre service än tidigare med 

en måttlig skatt, inte speciellt mycket högre än tidigare. Inom ÅHS har 

det inom många, många år jobbats konstruktivt, man har fått mera för 

pengarna och man har kunnat jobba på ett annat sätt. Det ska vi fort-

sätta med förstås. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl John Holmberg, replik 

Tack, herr talman! Tack ltl Karlsson. Jag blir nästan lite ledsen av att 

höra ltl Karlsson lite uppgivet säga att centern och ltl Karlsson inte tror 

att det går att spara in det här budgetunderskottet. Stämmer faktiskt 

det? 

Ålands näringsliv har varit ganska tydliga ganska länge med att de 

gärna ser ett Åland med färre kommuner. Tycker ltl Runar Karlsson att 

det är fel det som Ålands näringsliv vill att Åland ska sträva efter? 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Det är absolut inte Ålands näringsliv som bestämmer hur 

många kommuner vi ska ha på Åland. Det är Ålands folk som bestäm-

mer hur många kommuner vi ska ha på Åland. Att någon organisation 

vill lobba för det ena eller det andra är inte speciellt ovanligt, men i de-

mokratisk anda är det folket som bestämmer. ”Makten till folket”, som 

det står i grundlagen. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, herr talman! Givetvis, ltl Karlsson, är det folket som ska be-

stämma. Men är det inte en ganska intressant synpunkt som Ålands nä-

ringsliv för fram? Enligt mig är det ganska viktigt att åländska politiker 

lyssnar vilka synpunkter det åländska näringslivet har. Eller ska vi bara 

strunta i det och gå vidare? 

När det gäller kommunerna och kommunstrukturen så är ett replik-

skifte alldeles för kort tid för att komma med välformulerade argument, 

för de finns.  

Att sätta kommuninnevånarna i en ännu större skattefälla som med 

Runar Karlsson hotar med, det tycker jag att är lite dumt, speciellt med 

tanke på att Ålands landskapsregering redan står för ÅHS och en stor 

del av skolans efterutbildning, gymnasialstadiet. Menar Runar Karlsson 

att ålänningarna ska bli beskattade ännu högre istället för att vi ska hitta 

synergier och effektivare strukturer? 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Det där är rena påståenden som har tagits från luften. Det finns inte nå-

got konkret innehåll, som att man skulle bli mera beskattad om man har 

många kommuner. 

Man gjorde en undersökning för ett antal år sedan där man frågade 

det åländska folket om de var beredda på sämre service genom att man 

behåller 16 kommuner. Det var så kallade ledande frågor. Det är inte så. 

Man måste ställa frågor som är relevanta. 

Det är klart att vi ska höra på näringslivet, men inte bara på närings-

livet, vi ska höra på kommunerna och de som behöver äldreomsorg ute i 

skärgården, på landsbygden och i Mariehamn. Vi ska höra på befolk-

ningen i stort. Sedan ska vi väga in vad som är bäst för hela Åland. Se-

dan kan vi förstås ha olika åsikter om det. Jag förstår att man från en del 

håll tycker att man ska centralisera Åland. Men jag som kommer från 

landsbygden kan inte tänka mig att det skulle bli bättre att man tömmer 

landsbygden och skärgården genom att klumpa ihop servicen i centrum. 
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Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, herr talman! Tack Runar Karlsson för anförandet. 

Jag börjar lite tröttna på att ltl Karlsson hela tiden utmålar den 

åländska landsbygden som om det skulle vara Lappland, med 80 kilo-

meter till närmsta granne. 

Förra veckan kände jag att jag hade lite tid över före jag skulle på ett 

möte så jag körde till Knallen i Sund och åt middag. Det är inte så jätte-

långa avstånd här på Åland så att man kan börja prata om centralisering 

och man flyttar ett kommunalkontor från Saltvik till Godby eller något 

liknande. Vi diskuterar inte amerikanska öknar eller Lapplands vida 

slätter. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Det där gav ju svar, precis som jag sade, på den socialde-

mokratiska ideologin. Man vill centralisera. Jag respekterar det, men jag 

delar inte den åsikten. Jag tror att de som bor i Geta, Saltvik eller Sund 

vill ha nära till service, speciellt om man är gammal och kracklig så vill 

man ha nära till äldreomsorg och man vill ha nära till all annan service. 

Jag har egen erfarenhet av hur man gjorde i min egen kommun en gång 

i tiden och vad folk tyckte. Man vill ha service nära sig. När det inte är 

dyrare, varför ska man inte få ha det?  

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, herr talman! Geta, Saltvik och de andra ställena kommer inte att 

förändras, de kommer inte att försvinna. Byarna finns kvar, namnen 

finns kvar och det enda som händer är att de större kommungränserna 

dras undan. Man får en större enhet, en mer hållbar enhet och en mer 

bärkraftigt enhet som bättre kan ta hand om alla. Man får också ett mer 

jämlikt system där skatteprocenten från kommun till kommun inte vari-

erar med 2-4 procent beroende på i vilken del av en kommungräns man 

råkar bo. Om man bor 500 meter på västra eller östra sidan så är det 

helt skilda förutsättningar både att driva företag, bo och att köpa hus. 

Färre kommuner skulle också medföra mera jämställt för alla ålänning-

ar. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Talman! Jag delar inte alls den uppfattningen.  Att det skulle vara myck-

et mer rationellt med färre kommuner, ja det är möjligt att det skulle 

vara det, men jag anser att fördelarna överväger nackdelarna, precis 

som med självstyrelsen. Det är klart att om allting skulle beslutas i 

Helsingfors så skulle vi kunna stänga det här huset och 250 personer 

kunde gå hem. Klart att det hade varit mycket mer rationellt, men ska-

dan skulle vara mycket större än nyttan och precis samma sak är det 

med kommunerna. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Ltl Karlsson och jag har vid många tillfällen genom åren 

diskuterat ekonomisk politik och haft väldigt mycket liknande åsikter. Vi 

har varit ganska bestämda i våra uppfattningar om att vi måste klara av 

att balansera ekonomin. 

Jag säger det som sades här i en tidigare replikväxling. Jag uppfattade 

det också som lite uppgivet när ltl Karlsson för sin och centerns räkning 

sade att det är svårt att spara, vilket det är, det erkänner jag också och 

att man sannolikt kanske inte klarar av det heller.  

Då vill jag ställa frågan till ltl Karlsson; om inte vi klarar av att få ord-

ning på ekonomin, vem ska då göra det för oss? Jag tycker att det här är 

en självstyrelsepolitisk intressant fråga. Om inte Ålands lagting klarar av 

det, vem ska göra det åt oss? 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Talman! Återigen vill jag be minister Perämaa och alla andra att läsa 

budgetmotion nr 39, där vi visar att vi vill spara och kan spara precis 

lika mycket som landskapsregeringen men på ett bättre sätt. Med vårt 

förslag så kommer det i praktiken att vara lättare att uppnå de här siff-

rorna. Vi tror att det kommer att vara svårare med det som regeringen 

har fört fram. Det är precis tvärtemot det som minister Perämaa försö-

ker säga. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag ser att det förslag som centern har lagt knappast når 

de nivåer på inbesparingar som finns angivna totalt i de ramar som 

landskapsregeringen föreslog för lagtinget. Men vi behöver inte ta den 

diskussionen. Centern har ändå flera gånger här sagt att det är svårt att 

spara de nivåer som vi har lagt upp i ramen inför kommande år och 

kanske därefter också. 

Sedan en liten detalj om bränslepriset, som nämndes här, i förhål-

lande till infrastrukturavdelningen. Landskapsregeringen har gått in för 

att fluktuationer i bränslepriset ska hållas utanför de inbesparingskrav 

som den avdelningen har. Det betyder att infrastrukturminister Nord-

berg har att förbereda inbesparingar på sin avdelning där bränslepriser-

na inte är en del av inbesparingarna. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Tack för den informationen. Minister Perämaa sade att vi 

anser att det är svårt att spara, det tror jag också att regeringen anser 

och skulle det inte vara svårt att spara så skulle detta ha varit sparat för 

länge sedan. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, talman! Ltl Karlsson resonerade om hårda och mjuka värden och 

uttalade sig inte speciellt positivt om kortruttsplanerna. Kortruttspla-

nerna är ju till för att nå inbesparingar för att vi sedan också ska ha råd 

med de mjuka värdena. Är det så att vi inte vågar ta i på något ställe och 

satsa för att nå inbesparingar då är vi nog i så fall på fel plats i den här 



  

680 

salen. Den repliken som kom i ett tidigare replikskifte från vtm Gunell 

här var väldigt träffande, det behövs skarpa förslag om mjuka värden för 

det behövs för att ha råd med alla mjuka värden som vi måste värna om. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Det är möjligt att ltl Sundblom har gått på andra matema-

tiklektioner än vad jag har gjort. Men att satsa 50 miljoner på västra och 

östra Föglö och kunna räkna hem det, så det räcker inte mina matema-

tikkunskaper till. Vi får se vad regeringen kommer till när man lägger 

fram det och på vilket sätt man ska utföra kortrutten med en hållbar ut-

veckling även vad gäller miljöingrepp.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, talman! Alla dessa planer som har diskuterats de senaste åren och 

att man har kommit en bit på väg med miljöarbetet och miljökonse-

kvensbedömningar har gett en framtidstro i skärgården. Det är ledsamt 

att ltl Karlsson nu försöker kväva den gryende framtidstron som jag ser.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Om det är så man börjar kväva för mycket på de mjuka 

värdena så kommer man att kväva framtidstron för hela Åland till sist. 

En av orsakerna till varför Åland är attraktivt är att vi har en sådan fan-

tastisk service.  

Jag vill påminna Sundblom om att det inte är så många år sedan som 

Åva-Jurmo projektet var på gång och det skulle bli fantastiska inbespa-

ringar. Det slutade med lagtinget inte gav tillräckliga medel för att göra 

det här jobbet. Precis exakt så kommer det också att bli med kortrutten 

på västra och östra Föglö. Den kommer inte att bli av förutom att man 

slänger bort några miljoner i konsultkostnader, men det är en annan 

sak. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Vicelantrådet Camilla Gunell 

Herr talman! Bästa lagting, jag vill tacka finansutskottet för intressanta pro-

cesser kring både vindkraftlagen och betänkande om tilläggsbudgeten. Det är 

ett mycket värdefullt och sakligt arbete. 

Jag fastnade för skrivningen att landskapet har dubbla konjunkturlägen. 

Det är en ganska träffande beskrivning och väldigt uppenbart i det arbete 

som regeringen bedriver och som man särskilt i egenskap av näringsminister 

kan se så tydligt. Vi stimulerar och vi ger olika stöd till näringslivet för att de 

ska främjas och utvecklas. Senast idag till Stallhagen som gör en stor satsning 

på 7 miljoner och utvidgar sitt företag. Det händer många positiva saker här 

och där.  

Tyvärr har vi inte kopplingen mellan samhället och det privata näringsli-

vets goda ekonomi. De facto är näringslivet bra just nu, åtminstone för många 

där man delar ut dividender. Den senaste konjunkturrapporten ger ändå en 

bild av ett näringsliv som tror på framtiden, ett näringsliv som vill investera 

och anställa. Hur ska man få den här kopplingen starkare så att det ger effek-

ter i högre grad på den offentliga kassan? Vi ser det ju förstås och därför är 

det motiverat att arbeta också pro-aktivt och progressivt med näringspoli-
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tiska och sysselsättningspolitiska insatser. För det påverkar förstås att män-

niskor har arbete, vilket är mycket viktigt, och sedan förstås kommunernas 

skatteintäkter och flitpengen. 

Om man tänker på åländsk ekonomi så kanske man ska göra det i tre olika 

etapper. Vad är en hållbar ekonomi för Åland 2051? Det är det begreppet som 

vi har arbetat med. Vilka redskap ska du Ålandskommittén leverera för att vi 

ska kunna ha en hållbar ekonomi på Åland 2051? Hur ska vi hanka oss fram 

till dess, till år 2022, när detta kan sättas ikraft och förhoppningsvis ändå ge 

det åländska samhället en finansiell framgång? Det betyder mera medel för 

det offentliga Åland och för landskapet för att kunna försörja och förbättra 

välfärden med alla dess behov som förstås kommer att finnas även då. 

Utmaningen för Ålandskommittén är att hitta hur man stärker kopplingen 

mellan politiken som förs i den här salen och hur politiken också får effekter 

på den intäktsmassa som vi får till välfärden. 

Det har varit en väldigt intensiv tid i regeringen. Det har varit räddnings-

aktioner av diverse slag. När tilläggsbudgeten gavs så skrev man i den att vi 

har en positiv konjunktur. Det går hyggligt bra för näringslivet. Det moln 

man såg på himlen var chipsfabriken i Haraldsby och där har vi nu lyckats 

med gemensamma krafter vända en kris till en framgång. Det har också be-

tytt att man har kunnat gå från att ha en räddningsaktion till att vända det till 

något som kan bli ett välbalanserat och bra konkurrenskraftspaket för hela 

det åländska näringslivet. 

Till skillnad från det som man på rikssidan arbetar med så syftar det här 

inte till att minska köpkraften och lönerna hos folk, utan tvärtom att stärka 

köpkraften. Vi presenterade det här paketet för media och allmänheten förra 

veckan, men om lagtinget är mera intresserade av att få mera information om 

det så kommer vi naturligtvis och informerar närmare. 

När det gäller vindkraften så kunde man läsa i dagens tidning att nu ned-

monteras Preciosa, det äldsta vindkraftverket på Åland, och kanske en av 

mödrarna till vindkraftverken på Åland. Hon sattes upp 1995 och hon ska nu 

blåsa vidare under nya himlar i Irland. Det visar att det här är den väg som 

den åländska vindkraften skulle ha vandrat utan det här stödsystemet som nu 

idag går vidare för beslut. Det är också på sätt och vis en räddningsaktion för 

att kunna värna kärnan och kompetensen i vindkraftsindustrin så att den kan 

övervintra till den dag då de planer som man haft för expansion åter kan sät-

tas igång och man kan fortsätta investeringen. För oavsett hur vi tänker oss 

framtiden så har vindkraften goda förutsättningar på Åland. Jag vill åt-

minstone att vi fortsätter att arbeta för att vi har en blandkompott av fossil-

fria naturliga energiformer som i allt högre grad ska försörja oss på Åland. Vi 

ska inte heller bara förlita oss på man gör de här investeringarna och om-

ställningarna i Finland och Sverige och vi bara ”kablar hit”, utan vi ska också 

ha en självförsörjning på Åland när det gäller energi. Det här kommer vi att 

jobba vidare med. Jag är glad för att man nu kan processa det här framåt yt-

terligare och sätta det i verket. 

Jag vill bara kort säga om turismen att jag tycker att det känns mycket po-

sitivt. Man ser att flera och flera länder söker nya resmål. Åland har definitivt 

möjlighet att kunna vara en sådan intressant plats i samband med att Visit 

Finland nu profilerar insjöarna, städerna och Lappland men framförallt även 

skärgården. Många turistdestinationer som Egypten och Turkiet blir mer och 

mer instabila och osäkra att besöka och då söker sig stora grupper till nya 
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trygga resmål. Åland är definitivt ett sådant resmål. Die schären projekten 

som fanns en gång i tiden kommer nu i steg två eller i nästa generation. Det 

kanske inte är likadant och i samma tappning men det marknadsför den fin-

ländska skärgården och därmed Åland till den tyska marknaden. 

Nu måste vi jobba med att få flera turistföretag exportmogna, dvs. kunna 

leverera material på engelska, kunna vara tillräckligt långsiktiga och kunna 

garantera att man finns och har en prisnivå som gäller flera år in i framtiden. 

Några korta saker ännu, med tanke på att Runar fick gå över tiden lite. 

Det som utskottet inte har uppmärksammat men som jag ändå tycker är 

konkret och bra regionalpolitik är stöden till butikerna, till landsbygds- och 

skärgårdsbutikerna som här nämns. Jag tror det var vtm Thörnroos som sade 

att hon värnar självstyrelsen, skärgården och de socialt utsatta. Jag är den 

första att instämma att de tre områden är helt centrala. Därför tycker jag 

också att det är värt att uppmärksamma att det i den här budgeten finns ett 

förslag att gå vidare med att göra SSA-avgifterna, som inte ger så stor effekt 

för skärgårdens företagare, till ett bättre och starkare regionalt stöd till de här 

butikerna så att de också kan övervintra. Det blir tydligen landskapets roll i 

vissa sammanhang. 

Här finns förstås också Guttorp. Den 20 juni hålls det stora rådslaget kring 

fiskevården och fiskevårdens framtid. Det är öppet för alla som önskar delta. 

Jag känner för min del ett stort stöd i att det finns en vilja att fiskyngelspro-

duktionen ska finnas kvar och att man ska fortsätta att ha en kontinuerlig och 

välskött fiskevård på Åland. Landskapsregeringen kommer att föreslå förslag 

på hur man kunde hitta nya finansieringsformer för fiskevården på Åland. 

Tack. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Jag har en fråga som absolut inte ska ses som kritik, jag 

vill verkligen understryka det.  

Att man lyckades tillsammans med hela det åländska näringslivet och 

ett brett kluster förmå Orkla att stanna är naturligtvis kortsiktigt fantas-

tiskt. Hur det blir långsiktigt är det ingen människa som vet för sådan är 

marknaden. Allt hänger på att konsumenterna köper deras produkter. 

Men en sak förbryllade mig lite. Näringsministern nämnde att detta 

stärker köpkraften hos konsumenterna. Det får jag faktiskt inte riktigt 

ihop. Paketet som man nu ska ut med, 5-6 miljoner som dels ska sänka 

avgifterna för Orkla fabriken och dels andra storproducenter, är bra för 

det kan hjälpa dem att lite lättare komma ut på andra marknader, men 

pengarna ska ju komma från skattebetalarna. Då undrar jag hur köp-

kraften kan stärkas? Är inte risken stor att det blir ett nollsummespel?  

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Så kan man förstås se det. Den kapitalöverföring som landskapet har för 

avsikt att iscensätta till kraftnätsbolaget är ju till för att dämpa den ef-

fekt som Finlandskabelns investering skulle ha på alla elkonsumenters 

elräkningar. Den effekten gynnar alla. Det var det som jag menade. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, det förstår jag. Det var egentligen den andra delen av paketet som 

är större än den som är planerad för Kraftnät Åland. Ändå så måste frå-
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gan ställas; hur ser ministern på risken att detta inte godkänns från EU, 

att det blir ett otillåtet statsstöd? 

Sedan en helt annan fråga på slutet; beträffande Guttorp skriver man 

i tilläggsbudgeten; ”landskapsregeringen anser inte att landskapet ska 

ha det huvudsakliga ansvaret för att finansiera fiskyngelproduktion 

för utplantering.”  Landskapet äger mer än hälften av fiskevattnen runt 

om Åland. Jag tycker att det finns goda skäl att hävda att landskapet ska 

ha huvudansvaret för utplantering av fiskyngel. Två frågor; EU-

notifieringen och Guttorp. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Jag kan inte i det här direkta skedet se något hinder och att det skulle 

vara statsstöd, men det ska vi naturligtvis fördjupa oss i och granska 

noga.  

Beträffande Guttorp så redan i fiskelagen så finns det ett åtagande för 

alla vattenägare att sköta sina vatten. Det ansvaret åligger alla som äger 

vatten, de ska sköta och förvalta vattnet väl och likaså landskapet ska 

göra det i egenskap av ägare av ganska stora vattenarealer.  

Däremot är frågan om fiskevårdens finansiering inte ny. Det har fun-

nits idéer om det sedan sextiotalet. I Sverige har man gjort fem statliga 

utredningar för att hitta en bättre finansieringsform än via skattesedeln 

för fiskevården. I Finland införde man en fiskevårdsavgift för ett antal år 

sedan. Det är ingen unik situation. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Tack vicelantrådet för ett intressant anförande.  

Jag vill komma med lite information vad gäller Preciosa. Läser man 

dagens tidning så får man lätt den uppfattningen att det är det uteblivna 

vindkraftstödet och andra stödformer som har gjort att det nu monteras 

ner. Några av oss känner till, annars gör ni det snart, att det inte är det 

som är anledningen till att Preciosa, vindkraftverket, nu tas ner utan det 

är helt andra orsaker som ligger till grund för det.  

Vicelantrådet efterlyste en palett av olika energiformer. Jag delar den 

synen. Jag anser att landskapsregeringen borde presentera en ny energi-

försörjningsplan innan vi går vidare med att betala ut stöd till vind-

kraftsbolagen, närmast med tanke på de nu snart får 900 000 euro i 

stöd samt att vi inte vet hur finansieringen ser ut för andra energifor-

mer. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Ja, det kan man tycka, men där tycker regeringen annorlunda och därför 

är lagen framlagd. Om jag läser rätt så ser jag inga reservationer heller 

från vicetalmannens sida, utan det här kan man gå vidare med. Vi har 

sagt redan länge att det handlar om på kort sikt och på lång sikt. På kort 

sikt är det här en räddningsaktion för den befintliga vindkraften. Men, 

som man kan läsa i tidningen idag, vi kan inte rädda allt. Därför var vil-

jan från bolagens sida ett annat belopp än det som vi nu har erbjudit. 

Dessa 2,7 är, som vi bedömer, ändå tillräckligt och maximalt under de 
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här sju åren för att ändå kunna bevara kärnan och kompetensen så att 

den dag man kan flyga igen så finns det förutsättningar. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Talman! I oppositionsrollen försöker jag att inte skriva en reservation 

varje gång jag har en avvikande åsikt från landskapsregeringens linje. Vi 

för ett resonemang och väljer var vi tydligt vill poängtera att vi inte tyck-

er att det är ett bra förslag. Därför har jag inte reserverat mig i finans- 

och näringsutskottet.  

Med tanke på det ekonomiska läget och andra produktionsformer av 

förnyelsebar energi som finns och kan utvecklas så tycker jag att det 

skulle vara klädsamt om landskapsregeringen kunde presentera en hel-

hetslösning innan man betalar ut ett stöd till de aktuella vindkraftsbola-

gen. Och det även med tanke på att de nu får 900 000 euro inom loppet 

av en månad som åtminstone i teorin borde medföra att de kan över-

vintra till våren då landskapsregeringen kan presentera en komplett 

energiförsörjningsplan för hela Åland.  

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Jag noterar vicetalmannens önskemål. Jag tycker ändå att det har varit 

tydligt från landskapsregeringens sida att en energi- och klimatstrategi 

kommer att presenteras i mars nästa år. Då kommer man att visa på 

hela paletten av stödstrukturer. 

Jag vet inte om vi från åländsk sida är beredda att gå den matchen en 

gång till, men jag tror att det finns intresse av att delta i Q 18 eller det 

teknikneutrala stödsystemet som finska staten kommer att aktualisera 

inom ett år.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, talman! Jag ställer frågor för att få svar, men det är inte så lätt alla 

gånger. 

Grunden för att kunna betala ut stöd till vindkraften är det så kallade 

allmänna gruppundantagsförfarande, EU-förordningen 651/2014 på 70 

sidor innehållande 58 artiklar. Det skulle vara väldigt spännande att 

veta vilken artikel som regeringen hänvisar till? 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Alla dessa frågor kunde ltl Toivonen ha fått svar på tio gånger om i ut-

skottet. Jag kan berätta att det står här i framställningen att det är 

kommissionens förordning 651/14 och de stöd som är förenliga med den 

inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget. Det är också 

avsnitt 7; stöd till miljöskydd, artikel 42; driftstöd för främjande av el 

från förnyelsebara källor.  Är svaret är tillräckligt? 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, fru vicelantrådet. Jag ska kontrollera upp om det kan stämma. Jag 

kunde ha fått svar i utskottet, ja. Jag kunde också ha fått svar om vice-

lantrådet hade varit närvarande här i salen vid den första behandlingen. 
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Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Då betraktar jag frågan som avslutad och ltl Toivonen tillfreds med de 

svar som har getts. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Jag vill egentligen bara understöda vicelantrådet Gunell. Jag hoppas 

också och tror att flera hittar hit till Åland när resor till andra länder 

känns lite läskiga idag. Kanske man undviker att resa till de länderna 

som läget är i omvärlden idag. 

Jag håller också med om att vi behöver bli bättre på att sälja oss in-

ternationellt. Jag tycker ändå att vi har kommit en bra bit på vägen när 

fler och fler turistboenden marknadsför sig på booking.com. Helt plöts-

ligt finns det en möjlighet att hitta Åland på Internet. Man hittar boen-

den på Åland och blir intresserad av vad det är för ställe. Jag håller ab-

solut med. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Vi har ju skrivit i regeringsprogrammet att turismen ska betraktas som 

en basnäring. Vi behöver definiera vad det innebär. Jag tror bl.a. att det 

ska innebära att man har ett turistiskt perspektiv på olika frågor när 

man fattar beslut. Är det här ett beslut som främjar turismen? Jag tycker 

att frågan om fiskevården är en sådan fråga, men också när man bygger 

infrastruktur och när man hanterar turlistor i skärgårdstrafiken osv. 

Turismen som basnäring betyder att man betraktar näringen som en 

professionell näring med hög kvalitet och servicenivå. 

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Absolut, jag håller helt och fullt med vicelantrådet. 

Under lunchen idag diskuterade vi hur allting har förändrats väldigt 

mycket när det gäller boenden och hur folk bokar idag. Turismbran-

schen är en bransch där det händer otroligt mycket just nu. För några år 

sedan var det ingen som visste vad Airbnb var, alla bokade via reseby-

råer och rederier när man skulle åka någonstans. Idag bokar de flesta via 

booking.com eller hotels.com. Det är en bransch som är i väldigt stor 

gungning just nu, det händer väldigt mycket så det är jättebra om vi från 

landskapsregeringen är med på tåget.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Britt Lundberg 

Herr talman! Centergruppen har tydligt framfört att vi bistår omfattningen 

om inbesparingar som regeringen föreslår. Centern har däremot, för att 

kunna ta ställning till förslaget, önskat beredning och förslag till beslut.   

Jag ska försöka göra en enkel liknelse för att förklara hur vi menar. Om vi 

tänker oss att vi har en familj som beställer ett huspaket. Huspaket kanske 

kostar 250 000 euro, medan familjen hade tänkt sig att taket för huspakets 

kostnader skulle vara 200 000 euro. Jag tror att alla som skulle beställa det 

här huspaketet vill veta vilka förändringar minskningen på 50 000 medför. 
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Försvinner en toalett, blir det färre rum eller vad blir annorlunda? Jag tror att 

det är en ganska förståeligt förväntan för den som ska vara med och fatta be-

slut om man får vad man har tänkt sig för 200 000 euro.  

På så sätt kanske regeringen också förstår varför oppositionen förväntar 

sig att ett förslag till inbesparingar också ska, som i offentlig förvaltning är 

kutym, innehålla en beredning, ett underlag och en konsekvens av det som 

föreslås. 

Vi omfattar omfattningen av inbesparingen, men vi har betonat att vi inte 

delar regeringens prioritering om att spara till så stora delar på vård, skola 

och omsorg. Vi är beredda att istället göra insatser inom tekniska sektorn 

som t.ex. privatisering av driften av vägunderhållet. Vi vill spara lika mycket 

men vi har en annan prioritering.  

Ålands befolkning och Ålands lagting skulle vara betjänt av att få lite svar 

från regeringen och regeringspartierna istället för att regeringspartierna ska 

fokusera på centern och ställa frågor till centern. Det är regeringen som ska 

föreslå och vi i oppositionen ska ta ställning.  

Tillåt mig att uppfatta det så när lantrådet bröt in i ltl Jörgen Petterssons 

anförande och ropade ut ”exakt” när han talade om att man borde titta framåt 

och fundera på hur regeringen ska regera istället för att fundera på hur cen-

tern har regerat. Låt det nu vara ett startskott för att regeringen börjar hitta 

rollerna, så att regeringen lägger förslag och motiverar förslagen och opposit-

ionen granskar och tar ställning. Hjärtligt välkomna med skarpa förslag! 

Från centergruppen inledde vi tilläggsbudgetsdebatten med att ställa några 

grundläggande frågor för att få klarhet i det som är otydligt eller som inte 

finns beskrivet i budgetförslaget. Detta i förhoppning att kunna biträda rege-

ringen och underlätta arbetet med inbesparingar.   

Inspirerad av regeringens både tidigare frågor om detaljer kring hur cen-

tern skulle göra och intresset av tips från oss, vilket även minister Valve idag 

fortsätter kräva besked om, så hoppas vi att minister Valve och regeringen le-

ver upp till sina egna förväntningar och kommer med besked.  

Vi har inte efter tilläggsbudgetens behandling fått klarhet i hur inbespa-

ringarna på 700 000 euro inom de sociala stöden ska förverkligas och vi fick 

det inte heller från presentationen av finansutskottets ordförande. Jag antar 

att svaret finns i regeringspartierna nu och att man vet vilka stöd som kom-

mer att sänkas och vilka befolkningsgrupper det är som berörs. De ekono-

miska ramarna, dvs. de pengar som regeringen föreslår att avdelningar och 

enheter ska få sig tilldelade för budgetåret 2017, är nu utskickade till avdel-

ningarna, och de har rimligtvis följts åt av politiska målsättningar och direk-

tiv. Går det nu idag att få redogjort idag för vilken vägkost och vilka målsätt-

ningar som skickats med till avdelningen tillsammans med kravet på inbe-

sparingar? Det skulle kännas mer transparent och det skulle finnas en bättre 

grund för beslut om vi skulle kunna få detta redogjort.  

Vi önskade också få klarhet i vilka större investeringar som kommer att 

genomföras under perioden och på vilket sätt de avses finansieras. Är det 

över budgeten, via bolag eller med annan extern finansiering? 

Har landskapsregeringen analyserat de socialpolitiska och kommunalskat-

tepolitiska konsekvenserna som sänkningen av landskapsandelarna med 4 

miljoner kommer att innebära för innevånarna, speciellt i de små kommu-

nerna? Vi vet att kommunernas kostnader till stora delar består av löner och 
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den här omfattningen av inbesparingar leder, vad jag kan förstå, till att verk-

samheter kommer att behöva upphöra. Vilka är de verksamheterna? 

Vi gläds åt att finans- och näringsutskottet stöder vår tanke på att drifts-

privatisera vägunderhållet och ser fram emot resultatet av det i skrivningen i 

2017 års budget.   

Vi har inte heller fått några svar på hur de återstående två tredjedelarna, 

cirka 15 miljoner euro, ska skäras under perioden.  

Under debatten så fick vi muntliga svar på att regeringen avser att höja av-

gifterna inom ÅHS för att spara två miljoner euro, samtidigt som andra re-

presentanter från regeringspartierna slog fast att regeringen inte har stöd för 

avgiftshöjningar. Inga avgiftshöjningar! Som bekant gör centern en annan 

prioritering. Vi anser att det är orimligt för det kommer att få allvarliga kon-

sekvenser för sjukvården.  

Vi föreslår därför en privatisering inom vägunderhållet istället. Regerings-

partierna står fast vid 2 miljoner euros inbesparing, även efter finans- och nä-

ringsutskottets behandling. Har regeringen nu, i samband med rambesluten, 

formulerat svar på vilka prioriteringar som landskapsregeringen gör inom 

vården? 

Vi hade ytterligare frågor som lämnades obesvarade men inledningsvis ber 

vi om svar och kommentarer kring dessa som vi delgav regeringen på förhand 

inför debatten för att ge dem försprång. En av de frågor som helt mötts med 

tystnad men som fick ett svar idag handlar om konsekvensbedömningar, 

framförallt för barn och jämställdhet. Man är medveten om att man inte har 

jobbat med det hittills, man har en medvetenhet om det men det syns inte i 

skrift. Konsekvensbedömningar behöver också göras för olika befolknings-

grupper. För att det ska vara en seriös behandling så behöver förstås dessa 

frågor kunna få svar. Vi hoppas att vi kan se det som ett resultat av kom-

mande framställningar, förslag osv. så att det finns i rejäla konsekvensbe-

dömningar. 

Vi hoppas att vi kan få lite mer klarhet innan vi går till beslut. Vi hoppas på 

en mer transparant och ett mer tydligt förslag. Mera demokrati inför budget 

2017! Tack, herr talman. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Tack, talman! Jag vill förtydliga det som man också i finans- och i nä-

ringsutskottet förtydligade gällande besparingskraven på ÅHS. Det ska 

inte sparas 2 miljoner i kostnader, utan det är nettokostnadsnivån som 

är 2 miljoner euro. Dessutom har samtliga kända kostnadsökningar be-

aktats. Jag tror inte att centerns motion ligger så långt ifrån. Det är 

ganska stora kända kostnader och sedan föreslår centern att 1 miljon ska 

sparas. Sedan tillkommer ytterligare avgiftsjusteringar och det finns en 

hel rad av olika avgifter inom ÅHS. Debatten har blivit lite skev, som jag 

ser den. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Jag hoppas att det blir en frågestund här inom kort. Vi kan redan nu 

säga att vi ställer den här frågan till regeringspartierna så hoppas vi att 

vi kan få redogjort ordentligt för den här frågan. Det är ytterst viktigt.  

Vår bild från ÅHS är att det är orimligt för i år utan att kortsiktigt av-

skeda människor som man ändå sedan kanske behöver i ett längre per-
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spektiv till att göra det som nu har lagts fram kanske lite obetänkt ifrån 

regeringens sida. Jag tror att det är väldigt, väldigt bra att man tar itu 

med det här och arbetar i den riktningen som ltl Johansson sade. Då be-

höver det egentligen inte ha några större konsekvenser för vårdens kva-

litet. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Tack, talman! Jag ringaktar det inte på något sätt. Det kommer sanner-

ligen att vara tufft att spara de här pengarna. Det kommer säkert att in-

nebär det ena och det andra. Däremot kan jag garantera att både rege-

ringen och den tillsatta styrelsen värnar om vårdkvaliteten. Den sista 

klubben är inte slagen. Hittills tycker jag personligen, om jag får tala 

som ÅHS representant, att det ser mycket lovande ut. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Innan vi skiljs åt här för sommaren är det bra om vi kan få en redogö-

relse från landskapsregeringen. Vi vill ha en redogörelse om hur land-

skapsregeringen ser på det här på ett litet annorlunda sätt än vad man 

kanske har framställt det och den bild som det har gett i budgeten, att 

det egentligen inte rör som så många miljoner som det står i texten. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, herr talman! Tack ltl Lundberg. Jag vill ställa samma fråga till ltl 

Lundberg som jag ställde till ltl Karlsson för en stund sedan. Tror ltl 

Lundberg att det går att spara och omstrukturera så att Ålands ekonomi 

kommer i balans? Eller är hon, likt ltl Karlsson, skeptisk till det?  

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Jag är helt övertygad om att det är fullt möjligt. Det kräver 

väldigt mycket tydlighet. Det kommer att krävas att regeringen varje dag 

vet vad de vill och kan ge svar på frågor, och att regeringen lämnar för-

slag som är tydligt underbyggda, genomtänkta och har konsekvensbe-

dömningar så att alla står samlade. Att det inte blir så som det blev un-

der budgetdebatten att man inför öppen ridå börjar bråka inom rege-

ringspartierna och tala om att om det blir avgiftshöjningar inom ÅHS så 

då kommer man inte vara med osv. Det ger inte någon stark bild av en 

ledning. Man behöver prata ihop sig färdigt. Så småningom skulle rege-

ringen vara färdig att lägga fram sin tilläggsbudget för lagtinget. Nu får 

vi hoppas att den här sommaren innebär ett väldigt aktivt arbete. När vi 

kommer tillbaka och får förslaget till budget till 2017 får vi hoppas att 

alla är medvetna om vad det handlar om och att det finns transparens, 

tydliga målsättningar och tydliga förslag så att man vet vad man be-

handlar, så att det inte blir som nu att vi gissar. 

Talmannen 

Tiden är ute! 
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Ltl John Holmberg, replik 

Tack, herr talman! Tack ltl Lundberg. Jag vill ställa en konkret fråga om 

en konkret post här. I budgetmotion nr 39 under Övrigt har centern spe-

cificerat att 827 000 euro ska sparas. Det är så pass konkret och speci-

fikt. Vad ingår där, förutom avreglerad rådjursjakt och minskat resande 

till Helsingfors? 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Det får du väldigt gärna fråga. Framförallt så lovar jag att 

svara på det bara jag får svar på mina frågor först. Det här fanns inte 

med i mitt anförande och därför borde talmannen ha brutit av den här 

repliken redan. 

Men vi ser redan nu att tydligen behöver ingen sitta inne här i salen, 

vi kanske t.o.m. kunde spara in på en minister. Det lades en lång rad 

förslag här från ltl Runar Karlsson.  

Vi i oppositionen har inte tillgång till 250 tjänstemän som jobbar åtta 

till sex alla dagar i huset här för sju i regeringen. Om vi som är i opposit-

ion skulle kunna få svar på någon av våra frågor, som vi dessutom har 

ställt på förhand, så vore det mycket klädsamt av regeringen. Det finns 

gott om tid ännu så jag hoppas att ni kommer med de svaren.  

Ltl Jörgen Pettersson 

Tack, talman! Jag måste börja med att konstatera att man kanske pratar för 

något tomma stolar för ögonblicket. Det får mig att undra om vi har stats-

skick mitt i allt där vi har frångått den lagstiftande och den verkställande 

makten. Välkommen in finansminister Mats Perämaa! Det är ett nöje att se 

dig på plats. 

Talman! När krisen är ett faktum, alltså på riktigt skarp, finns en urgam-

mal hedersprincip som heter att kvinnor och barn ska hjälpas först. Den är 

numera inte oomstridd och den är tveksam och gammalmodig ur jämställd-

hetssynpunkt men den har ändå praktiserats. Avsikten är såklart att de mest 

utsatta ska värnas vilket är en slags allmän mänsklig uppträdandekod.  

Ålands landskapsregering gör tvärtom i tilläggsbudgeten och tycker kvin-

nor och barn ska betala planerade inbesparingar. Jag saknar en analys kring 

detta i debatten. 

Finans- och näringsutskottet har tidigare räknat fram ett hållbarhetsun-

derskott på cirka 17 miljoner euro. Så har det i stort sett varit sedan år 2011, 

några år har sedan dess gått bättre och några sämre, beroende på vilka inve-

steringar som har genomförts. Klumpsumman är sist och slutligen lite för li-

ten för att täcka de utgifter Åland har och det är ett stort problem. 

Samhällsbygge är en komplicerad uppgift. Det ska skötas omsorgsfullt och 

så rättvist som möjligt.  

Jag har i några replikskiften tidigare idag lyft frågan om det finns en jäm-

ställdhetsanalys i föreliggande budgetförslag och är fortfarande väldigt be-

tänksam över den kyla gentemot främst kvinnliga arbetstagare som tilläggs-

budgeten uppvisar och som får stöd i betänkandet från finans- och näringsut-

skottet. Man får känslan av att nu ska det sparas, kosta vad det kosta vill. 

Tilläggsbudgeten rymmer två konkreta sparförslag. ÅHS kostnader ska 

sänkas med två miljoner euro år 2017 och kommunerna ska till följd av lägre 

landskapsandelar spara 4 miljoner euro under åren 2017 och 2018. Här ska 
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man minnas att själva avsikten med just landskapsandelarna är att säker-

ställa barndagvård, skolan och äldreomsorg för medborgarna. 

Trots remissdebatten där vi var många som lyfte jämställdhetsfrågorna och 

rättviseaspekten hittar jag inte med ett enda ord något resonemang i betän-

kandet om dessa åtgärder är rättvisa och jämställda. Observera, här ifrågasät-

ter jag inte om de är nödvändiga. Jag frågar mig om de är rättvisa och går 

tillbaka till regeringsprogrammet från i höstas där lantrådet Katrin Sjögren 

skriver: ”Landskapsregeringen har det övergripande ansvaret for att kvin-

nor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 

Jämställdhetspolitiken ska bidra till att förändra strukturerna i samhället 

så att detta blir möjligt.” Dessa ord är omöjliga att missförstå. Män och kvin-

nor är ännu inte jämställda, när det till exempel gäller löner, men ska bli det 

vilket jag och centern varmt understöder. 

Vidare kan det inte ha undgått någon att begreppet barnperspektiv nämns 

i alla möjliga sammanhang för att understryka vikten av att göra kloka saker 

som våra barn blir trygga och modiga av. De nu planerade åtgärderna motar-

betar på flera sätt de planerna. För ordningens skull ska jag samtidigt notera 

att lantrådet Katrin Sjögren har satt sig i bänken, det tackar vi för.  

Talman! Jämställdhet, kvinnors makt att forma sina egna liv och vikten av 

kloka och förhoppningsvis välutbildade unga har präglat debatten och är vik-

tiga delar av hela Åland. Mot den här bakgrunden är det utomordentligt un-

derligt att en jämställdhetsanalys av dessa besparingar, totalt 6 miljoner euro, 

inte nämns i finans- och näringsutskottets betänkande. Det finns två enkla, 

viktiga och väldigt självklara frågor som borde besvaras: För det första; hur 

drabbar de planerade inbesparingarna kvinnor i förhållande till män? För det 

andra; vad är konsekvenserna av besluten för våra barn? Eftersom jag saknar 

detta har jag gjort lite research. Det är inte så svårt för ÅSUBs är en guld-

gruva. Det ska ändå sägas, statistik är statistik och kalkyler är kalkyler. Men 

trots det visar min lilla genomgång två besvärande fakta: Det är kvinnor och 

det är barn som ska betala de aviserade inbesparingarna. Männen klarar sig 

betydligt lindrigare. 

Vi börjar med kommunerna. Medellönen för kommunalt anställda var i ok-

tober år 2014 3 064 euro per månad. Översätter man det rakt av betyder det 

att man med 4 miljoner euro betalar 109 anställdas löner. Jag vet att detta 

inte är hela sanningen, det tillkommer sociala avgifter, investeringar och lite 

annat. Den absoluta merparten av kommunernas utgifter handlar ändå om 

löner till personal som ägnar sig åt barndagvård, skola och omsorg. När det 

ska sparas i kommunerna är det anställda det går ut över och i förlängningen 

dem vi säger att vi vill värna.  

Jodå, jag har siffror på detta också. Av totalt 1 383 heltidsanställda i kom-

munerna är 77 procent kvinnor och 23 procent män. De flesta av de kommu-

nalt anställda hör till grupperna lärare, servicepersonal och vård- och om-

sorgspersonal. De är tillsammans 867 personer eller 63 procent av alla så kal-

lade kommunalare. Denna grupp på 867 personer består sedan i sin tur till 

över 80 procent kvinnor. Därmed är det ett faktum. Ska man spara 4 miljoner 

euro på kommunerna är det kvinnorna som får betala och i förlängningen de 

minsta barnen, alla skolelever samt de äldre som byggt det samhälle vi nu 

förvaltar. För ordningens skull säger vi välkommen till näringsminister Gu-

nell. 
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Tar vi ÅHS är könsfördelningen ännu tydligare. Av organisationens 1 000 

anställda är närmare 90 procent kvinnor. Här vill landskapet spara 2 miljo-

ner euro utan att ställa sig frågan om det är rättvist ur jämställdhetsvinkel. 

Jag vill med det här resonemanget inte egentligen ifrågasätta behovet av 

att dra ner på offentliga utgifter, men jag är starkt fundersam om det som 

planeras är det rätta och därför saknar jag jämställdhetsanalysen. Det hand-

lar om de två enskilt viktigaste strukturerna för att den åländska vardagen 

ska fungera; kommunerna och deras möjlighet att skapa samhällsservice 

samt ÅHS och deras förutsättningar för att ta hand om de som drabbas av 

sjukdom. 

I utskottsarbetet har därför centern valt att reservera sig mot de aviserade 

sparförslagen som på ett oförtjänt vis slår mot främst kvinnor. Jag hade velat 

se ett resonemang kring detta och läst svaret på de oerhört viktiga frågorna: 

Är detta god och rättvis politik? Och varför läggs större börda på kvinnorna 

än på männen? Tack, talman. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, herr talman! Tack ltl Pettersson. När Pettersson pratar om klump-

summan känns det lite som att man sitter hemma och tittar på lyxfällan 

på TV3. Klumpsumman är för låg, den täcker inte våra utgifter och där-

för har vi ett underskott. Menar Pettersson att vi ska börja låna för att 

klara utgifterna? Ska vi inte alls ta tag i de här strukturella problemen 

som finns? Ett Åland som ltl Pettersson ser framför sig där vi går till 

banken varje år för att låna till driften är ett Åland där kvinnor och barn 

är de första som blir lidande. Det är då som vi börjar prata om stora 

barngrupper, indragna pedagogiska tjänster, långt till ålderdomshem 

och en kommunstruktur som inte är värd namnet. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Nu blev jag möjligen lite överraskad av den intellektuella 

höjden, när man jämför Lyxfällan i TV3 med bygget av landskapet Åland 

och den klumpsumma som i stort sett alla i den här salen har varit väl-

digt överens om väldigt länge att är för låg i förhållande till den befolk-

ning som Åland idag har. Den kom ändå till 1995 och sedan dess har det, 

som möjligen är bekant, hänt mer än att Lyxfällan har tillkommit. 

Jag ställde frågan om jämställdhetsperspektivet. Jag har inte ifråga-

satt att vi behöver se över inbesparingarna och därför har vi också 

kommit med förslag på inbesparingar på hårdare värden än de mjuka 

som jag nu nämnde.  Effekterna av det som regeringen nu försöker göra 

är att kvinnor i högre grad än män får betala. Jag måste ställa mig frå-

gan; är detta rättvist?  

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, herr talman! Jag har ett papper framför mig som visar klump-

summans förändring från 1993 till 2013. År 2010 var klumpsummans 

storlek 175 miljoner, år 2013 var klumpsumman nästan 208 miljoner, 

alltså en ökning med drygt 30 miljoner och ändå räcker pengarna inte 

till. Just nu håller regeringen Sjögren på med ett stort arbete och för-

ändrar klumpsummas storlek. Det är jätteviktigt arbete, absolut. Men är 

det inte att göra det lite lätt för sig att bara sitta och vänta på det? Måste 



  

692 

vi inte själva göra någonting för att krympa kostymen men ändå behålla 

den service och välfärd som vi alla vill ha och behöver? 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Den offentliga servicen på Åland har ständigt varit föremål för olika 

former av revisioner. Man har skapat ÅHS, en jätteorganisation, man 

har skapat Ålands gymnasium och man har sett till att olika strukturer 

funkar så bra som det går. Kommunstrukturen är så klart en sak där vi 

på många sätt har övertygat kommuner om att samarbeta, vilket är den 

linje som vi har valt att hålla, istället för att man tvångsmässigt ska slå 

ihop dem. För när man tvångsmässigt slår ihop någonting så blir det säl-

lan riktigt bra. Istället ska man försöka uppmuntra kommunerna till 

olika samarbeten och det har gått fantastiskt bra på väldigt många sätt. 

Det ser vi exempel på i åtminstone några av de kommunförbund som är 

aktiva och verksamma och det ser man på många andra ställen också. 

Det finns en samarbetsvilja där ute. Genom att uppmuntra en samar-

betsvilja så uppmuntrar man också till framtidstro som skapar starka fö-

retag och skarpa skatteinkomster osv. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Våra kommuner torde ha intäkter på dryga 100 miljoner, 

åtminstone 110 miljoner i skatteintäkter och 37 miljoner i landskapsan-

delar, som det ser ut nu i dagens läge, och vi har aviserat en minskning 

till 33 miljoner. Kvar är cirka 143 miljoner, sannolikt lite mer. 4 miljoner 

ner på den här totalen är under 3 procentenheter. Det är klart, det är ju 

ändå en nedskärning, en minskning som krävs. Men jag ser framför mig 

att det finns ansvarstagande kommunpolitiker som hittar rational-

iseringsvinster för att minska kostnaderna med under 3 procentenheter. 

Jag hoppas att vi har kommunpolitiker som inte först går åt kvinnor i 

deras arbete och lönesättning och framförallt inte går åt barn. Jag hop-

pas att kommunpolitikerna där ute inte lyssnar på ltl Pettersson och ser 

det värsta i den här situationen. Det finns saker och ting att göra utan att 

behöva göra allt det där hemska som ltl Pettersson, för centerns del, står 

här och pratar om. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Finansminister Perämaa glömmer möjligen bort de sparåtgärder som 

faktiskt har drabbat kommunerna över tid. Det är ändå rätt stor skillnad 

på mängden landskapsandelspengar idag mot vad de var för tio år se-

dan. Det har hänt jättemycket. 

Att lägga ansvaret på eventuella kommunpolitiker för att de inte ska 

se till att jämställdheten blir allt för lidande, det är rätt fräckt med tanke 

på att 80 procent av dem som sköter de viktigaste jobben faktiskt är 

kvinnor. Det kan man inte komma ifrån, det är statistik och svart på vitt. 

När det sedan gäller att spara på precis allting inom kommunerna så 

menar jag nog att det har gjorts rätt mycket. Jag kan inte riktigt släppa 
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tanken på att det blir lite som Bembölingarna; ta det här vedträdet till så 

går det nog. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Åtminstone jag har förmånen att också få inneha ett förtroendeuppdrag 

i min kommun. I min kommun kommer i alla fall jag att försöka ration-

alisera utan att vi ska behöva förverkliga det hemska som centern, via ltl 

Pettersson, står och pratar om. Jag vill inte gå åt kvinnor, jag vill inte gå 

åt barn i första hand. Även kommunerna måste kunna rationalisera 

mera. Vi ställer samma krav på oss själva här i våra verksamheter; ÅHS, 

utbildningen och andra verksamheter. 

Det krävs en jämställdhetsanalys, det måste vi förstås ha när vi lägger 

de skarpa förslagen i en ordinarie budget, barnkonsekvensanalyser lik-

väl. Men nog kunde väl centern ha gjort dessa analyser när man läm-

nade ett underskott som närmar sig 20 miljoner euro. Om man tar på 

sig att lämna sådana underskott efter sig så bör man analysera saker och 

ting på samma sätt, för i förlängningen påverkar också det både kvinnor 

och barn. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Och där kom det lika säkert som att solen går upp varje morgon; varför 

gjorde ni så förut istället för att man tittar framåt nu? Som en replik till 

det kan man säga; varför lämnade finansminister Perämaa ett gigantiskt 

underskott efter sig år 2011, efter att man i stort sett hade bränt allt som 

fanns på banken, och inte vidtagit tillräckliga åtgärder? Det där är en 

diskussion som är en kvasidiskussion, den för absolut ingenstans 

framåt. Det enda som det blir är att man kastar skräp på varandra och 

det är ingen betjänt av. Därför har jag inte nämnt någonting om histo-

rien. Det var minister Perämaa som nu valde att ta upp den. 

Jag har sagt att jag skulle vilja ha en jämställdhetsanalys på de åtgär-

der som man nu vidtar. Det tror jag faktiskt att är ganska bra. 

Är det så att minister Perämaa i sin roll som kommunfullmäktigeord-

förande i Kumlinge kommer på ett bra sätt att spara utan att skäva till 

jämställdheten så är det fantastiskt, då tycker jag att han ska berätta det 

till de övriga kommunerna. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Tack, herr talman! Jag är den första att välkomna centerns nya starka 

feministiska profil. Det här är inte vad vi har hört från centerpartiet un-

der många år. Jag tycker verkligen att det är bra. 

Jag vill fråga centerordförande Pettersson; för att undvika det här 

som han nu tror att ska ske, att det ska sparas hårt på kvinnor och barn i 

kommunerna, vilken vilja har centern att höja skatten i kommunerna för 

att förhindra den här hemska utvecklingen?  

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Det där är nog en bra fråga även fast vicelantråd igen 

måste säga att centern över tid inte har varit ett jämställt parti. Jag häv-

dar att centern har varit ett väldigt jämställd parti. Centern har, som 
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inga andra, sett till att man har folk från båda kön som är med på så 

många ställen som möjligt. Det där är igen en historisk revisionism som 

jag faktiskt inte riktigt begriper varför den är viktig i debatten. 

När det gäller viljan att höja skatteöret i kommunerna så tror jag att 

den frågan är rätt lätt besvarad. Hur många här inne skulle vilja betala 

mera skatt? Frågan är alltså rätt så retorisk. Det handlar om en kommu-

nal självstyrelse som jag egentligen inte ska lägga mig i eftersom alla 

kommuner lever i sina verkligheter och de känner jag inte till om jag ska 

vara riktigt uppriktig. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Där tror jag nog att vi i så fall ser sprickan i det resonemang som ltl Pet-

tersson för. Om man inte är villig att höja skatten och själv vara med och 

bidra, vi som har mer, hur ska man då kunna värna om dem som har 

små inkomster, kvinnor och barn och allt det som ltl Pettersson säger sig 

stå för? Ltl Petterson kan sedan inte gå med att höja skatteöret någon 

millimeter hit eller dit. Tyvärr, ltl Pettersson, det där håller inte hela 

vägen. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Jag tror faktiskt inte att jag sade att jag inte är beredd att 

höja skatterna. Jag förde ett retoriskt resonemang över hur många här 

inne som är beredda att betala mera skatt. Jag såg på minspelet att det 

var högst två. 

När det gäller den kommunala självstyrelsen så tycker jag att den är 

rätt viktig. Det finns faktiskt de som inte vill höja skatten och det finns 

de som tycker att det kanske är okej. I den kommun som jag känner till, 

Mariehamn, har vi gått in för skattehöjningar för att försäkra oss om 

servicen. Nu har vi nått en sådan nivå som är låg jämfört med övriga 

Åland, men som ändå sticker i ögonen på rätt många och väcker rätt 

mycket debatt. Skattehöjningarna är väl nog, generellt sett, det sista 

man ska ta till. Tar man inte till skattehöjningar med de inbesparingar 

som nu är aktuella så är det kvinnor och barn som får betala. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, herr talman! Jag kunde inte låta bli att begära replik fast klockan 

börjar bli ganska mycket.  

Ltl Pettersson sade att det är kvinnor och barn som kommer att lida 

och bli drabbade. Utskottet kritiserades för att de inte har gjort ett så-

dant ställningstagande. Jag har inte heller hört den diskussionen i ut-

skottet, att någon har ställt frågan om vi ska göra den konsekvensana-

lysen. 

Det här är centerns retorik just nu. Vi ska stänga äldreomsorg och vi 

ska stänga skolor som det var upp i remissdebatten. Nu är det kvinnor 

och barn som blir drabbade. 

Vicelantrådet frågade om centern var beredd att prata för en generell 

skattehöjning för att behålla vår välfärd och då sade centern nej, det var 
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inte centern beredd på. Som jag uppfattade det är centern beredda på att 

skära på kvinnor och barn. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Nu vet jag inte riktigt hur del det här riktade sig till anfö-

randet?  

Diskussionen om skatteprocenten kom upp. I dagens läge är skat-

tekvoten i Finland 45 procent av BNP. Det är världsklass. Det är inte 

nödvändigtvis i världsklass för att det är bra, utan det är i världsklass för 

att man har blivit tvungna att göra det och därmed ligger man i toppen. 

Vi betalar bland den högsta skatten som finns. Då måste man fråga sig; 

ska man höja skatten ytterligare för att man ska kunna göra precis all-

ting som man vill? 

Egentligen var det inte den här frågan som jag ställde. Jag har inte 

ifrågasatt inbesparingsbehovet. Vi har kommit med alternativa inbespa-

ringslösningar. Jag frågade om man har tänkt igenom att detta sparför-

slag faktiskt riktar sig mera mot kvinnor än mot män. Om man inte har 

lyft detta i utskottet så borde utskottets viceordförande Winé fråga sig 

varför man glömde det. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, herr talman! Om man tittar på medeltalet av alla kommuners in-

komstskattesatser år 2015 så var det 17,75 procent. Om man skulle få 

alla kommuner att ta sitt ansvar och vara med och höja skatten för att 

behålla vår generella välfärd så skulle inte barn och kvinnor blir så 

drabbade som ltl Pettersson vill framlägga. Det är viktigt att ta sitt an-

svar när det går sämre. Kommunerna har skattemöjligheterna och skat-

tekraften. Alla måste vara med på det här tåget och inte hålla på med 

den här retoriken hela tiden att det är kvinnor och barn som drabbas. 

Jag har fullt förtroende för finansminister Mats Perämaa, man har en 

dialog och man går vidare.  

Jag har fått ta del av landskapsandelsgruppen och hur de kommer att 

jobba framåt. Det är inte så farligt när man ser de siffrorna. Man ser 

däremot att det är orättvist i dagens landskapsandelssystem och det 

kommer man att rätta till på vägen. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Talman! Det där är igen en annan fråga. Det handlar om reformen om 

landskapsandelssystemet. Den finns det inte så mycket att säga om, den 

blir vad den blir och den är ute på remiss. Det är nivåerna som jag pra-

tade om, hur det slår mot kvinnor och hur det slår mot män och här 

finns det faktiskt en uppenbar diskrepans. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Ingrid Johansson, replik 

Tack, talman! Även jag är glad för den feministiska diskussionen i lag-

tinget. Däremot har jag en annan syn på vad feministisk politik betyder i 

praktiken. Det finns två viktiga feministiska frågor för mig. Den ena gäl-

ler rätten till den egna kroppen och den andra gäller rätten till en egen 

plånbok så att man klarar av att försörja sig själv. Min erfarenhet är inte 

sådan att man från den kommunala och offentliga sektorn får löner så 

att man klarar av att försörja sig på. Kanske inte just för att lönerna är så 

låga utan för att många kvinnor jobbar deltid. Här har vi en viktig fråga. 

Det spelar ingen roll hur många jobb vi har, så länge vi har kvinnor som 

känner ett stort ansvar hemma, så att man inte kan åta sig ett fullt för-

värvsarbete, så kommer kvinnor att ha en låg lön. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack för den där inflikningen ltl Johansson. Jag tänkte ta med den i an-

förandet men det skulle ha blivit för komplext. Faktum är att om man 

väger in alla dessa, ibland mot sin vilja, deltidsarbetande kvinnor så 

skulle antagligen effekten bli ännu mer allvarlig. Här handlar det om 

heltidstjänster. Jag är inte perfekt på något vis, vi är ju få som är det, 

men jag kan inte analysera vad begreppet heltidstjänster visar i ÅSUBs 

utredning. Det kanske man kan analysera om man verkligen går in på 

djupet. Men jag uppfattade det som hundra procentiga tjänster. Det som 

kan vara 100 kanske i själva verket handlar om 200 jobb just på grund 

av alla dessa deltidstjänster som är ett otyg på många sätt men som 

finns runt om i kommunerna. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Ja, det som skiljer regeringspartierna från centern är väl att vi hellre 

jobbar med strukturer än själva servicen. Vi vill se över kommunstruk-

turen och se till att kvinnor och barn inte drabbas. Vi vill undvika att 

köpa in 16 administrativa system. Vi vill inte anställa fler avtalsjurister 

som det åländska samhället skriar efter på arbetsmarknaden. Vi vill ef-

fektivera den här delen för att kunna behålla en hög kommunal service 

till alla ålänningar, där särskilt kvinnor och barn och de svaga kan gyn-

nas. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Igen, av alla dessa 867 personer, som jobbar med olika 

former av de tjänster som ltl Johansson nu nämner, är över 80 procent 

kvinnor. Det borde vara ostridigt för de siffrorna nämns ganska tydligt i 

ÅSUBs rapport. Om man ska spara så kan man säkert spara lite på vissa 

avtalsposter och vissa strukturer kanske, men tjänsterna ska utföras. 

Hur ska man utföra tjänsterna om ingen människa finns där? Struk-

turerna kan nog kommunerna reda upp på egen hand i den mån man 

sätter press på dem. Jag tycker att retoriken att kommuner ska slås ihop 

bara skapar aversion mot förslaget. Nu blir hela tiden signalen härifrån; 

vi har rätt och ni har fel och se hur många förhandlingar som faktiskt 

kan gå vägen genom att säga så. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 
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Diskussionen avbryts här och återupptas vid plenum 30 juni 2016. 

För kännedom 

5 Godkännande av protokollet med Uzbekistan om ändring av avtalet för att undvika 

dubbelbeskattning 

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 14/2015-2016 
Republikens presidents framställning RP 11/2015-2016 

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 30 maj 2016.  

6 Godkännande av avtalet och protokollet med Spanien för att undvika dubbelbeskatt-

ning 

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 15/2015-2016 
Landskapsregeringens yttrande RP 7/2015-2016-s 
Republikens presidents framställning RP 7/2015-2016 

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 30 maj 2016.  

7 Godkännande av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning 

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 16/2015-2016 
Landskapsregeringens yttrande RP 8/2015-2016-s 
Republikens presidents framställning RP 8/2015-2016 

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 30 maj 2016. 

8 Ändrad lagstiftning om utkomststöd 

Landskapsregeringens lagförslag LF 14/2015-2016 

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 30 maj 2016. 

9 Vattenfarkoster 

Landskapsregeringens lagförslag LF 15/2015-2016 

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 30 maj 2016. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls den 30 maj 2016 klockan 13.00. Plenum är avslutat. 
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Plenum börjar 

Närvaroregistrering. 28 ledamöter närvarande. 

Vicetalman Veronica Törnroos anmäler om ledighet från dagens plenum på grund av 

sjukdom. 

Lagtingsledamoten Fredrik Fredlund anmäler om ledighet från plenum 3 maj - 1 juni 

2016 på grund av privata angelägenheter. 

Antecknas. 

Meddelande  

Talmanskonferensen har diskuterat tidtabellen för den kommande veckan. Fredagen 

den 3 juni är fortfarande enbart reservdag. Det meddelas på onsdag den 1 juni ifall ple-

num hålls den 3 juni beroende på hur vi lyckas att hantera de ärenden som nu ligger på 

vårt bord.  

Måndagen den 6 juni hålls en frågestund klockan 9.30 och plenum i vanlig ordning 

klockan 13.00. Antecknas.  
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Andra behandling 

1 Godkännande av förordning om sättande i kraft av ändringarna i konventionen om 

vägtrafik  

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 8/2015-2016 
Landskapsregeringens yttrande RP 9/2015-2016-s 
Republikens presidents framställning RP 9/2015-2016 

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 enhäl-

ligt ge sitt bifall till framställningen? Lagtinget har i andra behandling enhälligt lämnat 

sitt bifall till förslaget. 

Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i 

enda behandling godkänt motiveringen. 

Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

Första behandling 

2 Godkännande av protokollet med Uzbekistan om ändring av avtalet för att undvika 

dubbelbeskattning  

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 14/2015-2016 
Republikens presidents framställning RP 11/2015-2016 

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. 

Diskussion.  

Ltl Tage Silander 

Herr talman! Finans- och näringsutskottet har gett ett betänkande angående 

godkännande av protokollet om med Uzbekistan om ändring av avtalet för att 

undvika dubbelbeskattning.  

I framställningen föreslås att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om ikraft-

trädande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i proto-

kollet med Uzbekistan om ändring av avtalet för att undvika dubbelbeskatt-

ning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst, trä-

der i kraft i landskapet till de delar protokollet faller inom landskapets behö-

righet. 

Med hänvisning till bl.a. detta föreslår utskottet att lagtinget ger sitt bifall 

till att lagen träder ikraft i landskapet Åland till de delar protokollet faller 

inom landskapets behörighet.  

Talmannen 

Begärs ordet? Diskussion är avslutad. 

Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagting-

ets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling.  

Ärendets första behandling är avslutad. 

Första behandling 

3 Godkännande av avtalet och protokollet med Spanien för att undvika dubbelbeskatt-

ning  

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 15/2015-2016 
Landskapsregeringens yttrande RP 7/2015-2016-s 
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Republikens presidents framställning RP 7/2015-2016 

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. 

Diskussion.  

Ltl Tage Silander 

Herr talman! Precis som i det föregående ärendet har utskottet behandlat ett 

nästan likadant ärende men nu gällande Spanien. 

Utskottet har gett sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland 

till de delar avtalet och protokollet faller inom landskapets behörighet. 

Inga invändningar, således. 

Talmannen 

Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.  

Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagting-

ets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling.  

Ärendets första behandling är avslutad. 

Första behandling 

4 Godkännande av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning  

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 16/2015-2016 
Landskapsregeringens yttrande RP 8/2015-2016-s 
Republikens presidents framställning RP 8/2015-2016 

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. 

Diskussion.  

Ltl Tage Silander 

Tack, herr talman! I likhet med de två föregående ärendena så är det här 

också ett ärende som handlar om dubbelbeskattning, i det här fallet gällande 

Tyskland.  

Utskottet har gett sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland 

till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet. 

Talmannen 

Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.  

Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagting-

ets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling.  

Ärendets första behandling är avslutad. 

Fortsatt första behandling 

5 Produktionsstöd för el från vindkraftverk 

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 11/2015-2016 
Landskapsregeringens lagförslag LF 12/2015-2016 

Fortsatt enda behandling 

6 Förslag till första tilläggsbudget för år 2016 

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 10/2015-2016 
Landskapsregeringens budgetförslag BF 3/2015-2016 
Budgetmotioner BM 29-52/2015-2016 

Diskussionen avbröts vid plenum den 25 maj 2016 då lagtinget beslöt att en gemensam 

diskussion om de båda ärendena tillåts i enlighet med arbetsordningen 64 § 4 mom.  
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Först tillåts en fortsatt diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförsla-

get och budgetförslaget var för sig.  

Diskussion. 

Ltl Lars Häggblom 

Herr talman! Bästa lagtingsledamöter, när jag presenterade mina två reser-

vationer senast angående tilläggsbudgeten missade jag att avisera att jag 

kommer att föreslå omröstning av dessa. Tack. 

Ltl Roger Nordlund 

Herr talman! Bästa lagtingskollegor, jag vill börja mitt anförande med att 

framföra ett stort tack till utskottets ordförande, till samtliga medlemmar och 

till dem som har medverkat i utskottsbehandlingen i den här tilläggsbudgeten 

för ett mycket konstruktivt och bra arbete. Jag har känt att det har funnits en 

gemensam vilja att söka kunskap och lösningar som är så bra som möjligt för 

det åländska samhället gemensamt. Jag tycker också att vi ganska långt har 

lyckats med det. Ett speciellt tack till ltl Gun-Mari Lindholm vars inhopp 

gjorde att den självstyrelsepolitiska ådran stärktes lite utskottet, tack för det! 

Herr talman! Det är bra att Guttorp fiskodlingsanstalt har fått längre tid att 

försöka hitta en ny form att kunna verka i och medverka till att det finns 

fiskyngel att plantera ut i de åländska vattnen, både gädda men framförallt 

havsöring som är livsviktigt för den åländska turistnäringen vilket vi har bli-

vit nogsamt underrättade om i utskottet. Det påverkade oss också gemensamt 

att vi har de skrivningar som vi har. Jag hoppas att vi tillsammans, land-

skapsregeringen och alla som är intresserade av att den här verksamheten ska 

kunna fortsätta, verkligen hjälps åt under den fortsatta processen att hitta en 

bra lösning som gynnar sportfisket och fritidsfisket på Åland. 

Utskottet tog till sig centerns tankar om driftsprivatisering när det gäller 

landtrafiken och det uppskattar vi väldigt mycket från centerns sida. Vi tror 

att det i förlängningen kan leda till en verklig inbesparing och att vi ändå i 

fortsättningen kan upprätthålla samma service. 

Vi har diskuterat flera andra saker som jag tycker att vi i utskottet har fått 

bra skrivningar kring och som vi kan föra framåt.  

Herr talman! En sak som jag speciellt uppskattar är skrivningen om de 

dubbla konjunkturerna. Det gör att den åländska diskussion och debatten på 

något sätt nyktrar till och bli mera balanserad på det sättet. Vi lever här i en 

god konjunktur när det gäller näringslivet, vi har nästan full sysselsättning 

och hjulen rullar. Det här ger en bra situation för kommunerna, för näringsli-

vet och för företagarna. 

Däremot lever landskapets offentliga ekonomi på de förutsättningar som 

den finländska ekonomin ger och den ekonomin har de facto befunnit sig i 

depression ett antal år. Det påverkar våra möjligheter och sätter begräns-

ningar för landskapets ekonomi och framförallt utmaningar. 

Verkligheten är den att vi egentligen lever med tre konjunkturer. Vi har 

också den svenska konjunkturen att ta ställning till och förhålla oss till. När 

det går bra i Sverige så brukar det heta: ”regnar det på prästen så stänker det 

på klockaren”. Lite samma sak gäller här också. Stockholmsregionen är stark 

och förhoppningsvis ska vi kunna ha nytta av det i det åländska samhället. 

Samtidigt är det också en jättestor utmaning. Det finns en stark dragnings-

kraft. Våra unga välutbildade människor och även övriga kan ha en mycket 
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stor frestelse att flytta till stockholmsregionen där man har goda utkomstmöj-

ligheter och kan skapa en bra framtid. 

Herr talman! När man tittar lite i backspegeln så måste man konstatera att 

den åländska samhällsmodellen, så som den har varit hittills, måste vara fan-

tastisk stark och konkurrenskraftig. Trots att vi lever i Stockholmsregionens 

närområde, där vi sannolikt kunde vara ett utflyttningssamhälle där stock-

holmsregionen skulle ha dragit till sig alla människor och all arbetskraft, så 

har vi under de senaste 40 åren de facto vuxit 25 procent, 6 000 människor. 

Någonting finns det i det åländska samhället som är väldigt starkt, speciellt 

och som vi ska slå vakt om. 

Näringsminister Camilla Gunell tog också upp frågan om dubbla konjunk-

turer i sitt anförande och frågade sig hur vi ska komma vidare. Jag tror att vi 

nu har ett historiskt fönster som håller på att öppna sig för oss på det områ-

det så att vi skulle få en konjunktur. 

Den så kallade social- och hälsovårdsreformen som pågår i Finland i kom-

bination med Ålandskommitténs arbete kan, om alla bitar faller på plats, slu-

tar på ett sådant sätt att vi på Åland får behörigheten när det gäller förvärv-

sinkomsterna. Sedan om Ålandskommittén formulerar en sådan nyckel när 

det gäller den indirekta beskattningen som skulle vara dynamisk och som di-

rekt skulle avspegla det åländska näringslivet, skattekraften här och aktivite-

terna som finns på Åland, då skulle vi komma till den situationen att vi har en 

egen konjunktur här på Åland och en egen ekonomi som skulle spegla den 

egna konjunkturen. Det måste vara idealet och en målsättning som vi för-

hoppningsvis alla strävar till. 

Herr talman! För min del har jag också en reservation som gäller land-

skapsandelarna till kommunerna. Jag vill först konstatera att när det gäller 

2016 års tilläggsbudget, som är den formella grunden för den här framställ-

ningen, så har centern inte några avvikande åsikter. Vi stöder de förändrings-

förslag som finns här och är beredda att arbeta för att de ska bli verklighet. 

Men när det gäller kommunandelarna så har de åländska kommunerna 

fått en negativ särbehandling i det här betänkandet. Det behandlar 2016 kon-

kret, det finns en del ramar för 2017 och sedan finns det ett område specifikt 

där man har sagt att det ska sparas på under 2018 och det är kommunerna på 

Åland, 2,5 miljoner + 1.5 miljoner för 2017. Vi i centern tycker att det här blir 

en negativ särbehandling för vi vet väldigt lite om 2018 ännu. Vi har konkur-

rens- och sysselsättningsavtalet. Vilka blir effekterna av det? Vilka blir de öv-

riga inbesparingarna i landskapets ekonomi? 

I verkligheten blir det så att man kanske borde spara mindre på kommu-

nerna, men det kanske också ger möjligheter att spara mera, det vet vi inte. Vi 

för vår del tycker att när man väger in hur mycket vi ska spara på kommunsi-

dan då ska vi kunna se helheten och jämföra också med de andra så att vi får 

en rättvisa när vi gör bedömningen. Det kan vi omöjligen göra nu, åtminstone 

inte vi som är i opposition. 

Herr talman! Det har hänt saker, både under utskottsbehandlingen och ef-

ter utskottsbehandlingen, som gör att jag måste ställa frågan här till finans-

ministern och jag är glad att han är närvarande. 

På sista sidan finns det en prognos, Bedömning 2017, hur underskottet ska 

te sig. Den prognosen pekade då på 13 miljoner i underskott för 2017. Nu vet 

vi alla att vi är långt komna det här året. Svårligen kommer alla inbesparingar 

som har aviserats att kunna genomföras tidtabellsenligt. Vi vet att landskaps-
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regeringen har skapat det så kallade konkurrenskraftspaketet för 5-6 miljo-

ner. Vi vet att vindkraftsstödet kommer att godkännas här och det finns alltid 

saker som händer under resans gång som påverkar. 

Min fråga till finansministern är; hur ser prognosen för 2017 ut nu efter att 

de nya sakerna har inträffat? Det är av intresse för lagtinget och även för den 

åländska befolkningen att veta. Jag ställer inte frågan för att jag vill vara elak, 

utan faktiskt för att visa på hur komplext saker och ting är. Man kan inte ta 

någonting för givet. Vi lever i en dynamisk verklighet där saker och ting för-

ändras och vi måste förhålla oss till det. Det kan gå uppåt och det kan gå 

neråt. Just nu ser det tyvärr ut som att underskottet ökar, om inte finansmi-

nister har en plan B som han kan peka på. Jag väntar med spänning på att 

höra hur prognosen ser ut nu för 2017. 

Avslutningsvis, herr talman, vill jag ta upp en fråga som har oroat mig 

både som politiker men framförallt som förälder i det åländska samhället. För 

någon månad sedan slog poliser som jobbar med narkotika och droger larm. 

De sade att vi står inför en situation där vi ser ett ökat användande och en 

större förekomst av droger i vårt samhälle. Strax efter det gick några av mi-

nistrarna, minister Valve, Fellman och Asumaa, ut med en debattartikel och 

försökte lugna den åländska befolkningen. De sade att det är nog inte så far-

ligt. Det är klart att man gärna skulle lyssna på det och tro att det är så, att 

det inte är så farligt i det åländska samhället. Men det kan inte hjälpas, fru 

lantråd, i stort sett varje nyhetssändning som jag nu tar del av och varje tid-

ning som jag öppnar så förekommer det någon olycka där det har varit någon 

drogpåverkad ungdom inblandad. Det förekommer bilolyckor och andra ty-

per av olyckor. I dagens tidning läser man hur polisen har ingripit mot ung-

domar som har haft olaglig narkotika i sin ägo osv. Det här pågår hela tiden. 

Det som oroar mig mest är att vi står inför en sommar. Efter några dagar är 

det 1 juni och turistsäsongen börjar. Vi vet alla att den här situationen tyvärr 

brukar accelerera när sommaren inträder. 

Min fråga till fru lantrådet är; delar lantrådet sina ministrars uppfattning? 

Den andra frågan är; finns det tillräckliga resurser? Om det inte finns tillräck-

liga resurser, är man beredd att se till att polisen har tillräckliga resurser och 

att Fältarna och alla som jobbar med detta kan göra det som behövs för att 

stävja utvecklingen som vi inte vill ha? Jag tror att ingen i den här salen vill 

att det ska växa till sig och bli ett ännu större problem än vad det är. Det 

skulle vara tacksamt med lantrådets inspel, för det är en fråga som oroar 

många i det åländska samhället. 

Herr talman! Rent formellt kommer jag att avisera min reservation. Jag vill 

minnas att vtm Thörnroos har aviserat de övriga reservationerna, om inte så 

gör jag det i det här sammanhanget så att de förs till omröstning. Tack. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Tack, herr talman! Det var många angelägna frågor som ltl Nordlund 

berörde.  

Jag diskuterar med glädje vidare kring en konjunktur för framtiden. 

Det som föranledde min replik var egentligen utvecklingen av fiske-

vården. Jag vill idag gärna tala om utvecklingen av fiskevården där Gutt-

torp ska vara en av beståndsdelarna. Nu söker landskapsregeringen ett 

annat sätt att finansiera fiskevården på Åland. Hur ställer sig ltl Nord-

lund och centergruppen till ett eventuellt införande av en fiskevårdsav-



  

706 

gift för att finansiera den nuvarande och en utvecklad fiskevård i land-

skapet? 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Min egen uppfattning är att vi befinner oss i en sådan situ-

ation nu att vi måste vända på alla stenar för att se hur vi kan hitta en 

ekonomisk lösning som är långsiktigt hållbar när det gäller fiskevården 

på Åland. En fiskevårdsavgift är absolut en sådan åtgärd som vi även 

från centerns sida kan vara med och diskutera. Sedan beror det på hur 

avgiften läggs upp, utformas osv. Kommer landskapsregeringen med 

konkreta förslag så ska vi hantera dem på ett konstruktivt sätt. Vi är väl-

digt mycket för att den här verksamheten ska fortsätta både till gagn för 

ålänningarna, för fisket är en trivsam faktor för nästan alla som bor här, 

men också för turistnäringen på Åland där fisket är otroligt viktigt, till 

och med mer viktigt än vad jag själv har trott. Jag tycker att jag varit ak-

tiv under många år när jag jobbade i turistbranschen, men enligt den in-

formationen som vi fick i utskottet så tycker jag att det har blivit ännu 

viktigare nu än för ganska länge sedan när jag var aktiv.  

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Jag tror att det är mycket värdefullt för landskapsregeringen att veta att 

centern är hyggligt positiv till utvecklingen i den riktningen eftersom 

centern ändå har många kontakter till vatten- och markägare i land-

skapet och även till andra som berörs av den här frågan. Även jag har 

under de senaste månaderna slagits av vilket engagemang det finns 

bakom fiskevården på Åland. Jag hoppas att det engagemanget nu ska 

kunna omsättas i en positiv och lycklig lösning i den här fortsätta ut-

planteringen av fiskyngel.  

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Från centerns sida önskar vi näringsministern lycka till 

med det här projektet. Vi kommer att vara konstruktiva i den här pro-

cessen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Tack, talman! Det är intressant med de olika konjunkturerna. Det finns 

inte bara motsättningar mellan de privatas och landskapets ekonomi, 

utan också mellan enskilda kommuner. Därför tycker jag att det är oer-

hört bra att landskapsregeringen redan nu går ut med information till 

kommunerna vad de ska förbereda sig på inför framtiden. Tycker inte ltl 

Nordlund detsamma? 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Då tycker jag att ltl Ingrid Johansson ska förklara för mig 

vad det är för skillnad mellan kommunerna och de övriga myndigheter-

na? De facto har vi 16 olika myndigheter inom landskapets egen regi, 

t.ex. Ålands hälso- och sjukvård, gymnasieskolan osv. Precis som kom-

munerna så skulle de också ha lika stor nytta av att veta hur framtiden 

ser ut. Jag reagerade på detta personligen, för man får tyvärr en liten 
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känsla av att det handlar om att ”svälta kommun” nu eftersom det sam-

tidigt pågår en utredning om kommunstrukturen. Jag tycker att det var 

lite otaktiskt av landskapsregeringen att på det här sättet så tydligt mar-

kera att det är kommunerna som vi ska ta 2,5 miljoner ifrån. Det är 

också proportionellt mycket större andel som man är beredd att ta från 

kommunsektorn än vad man tydligen tänker ta från de övriga sektorer-

na inom offentlig ekonomi. Vi ska komma ihåg att det handlar om barn-

omsorg, skolor och äldreomsorg, de mjuka värdena.  

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Tack, talman! Kommunernas intäkter består ju av mycket annat än bara 

landskapsandelar. Sedan har vi några kommuner som saknar bärkraft 

till stor del och finansieras av landskapsandelar förstås, det är vi alla 

mycket välmedvetna om. 

Nog har landskapsregeringen aviserat om de sparkrav som gäller och 

den totala summan. Jag tror inte det finns någon underliggande myn-

dighet som flyter i total ovisshet. Det är nog orättvist att påstå att det. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Just nu behandlar vi den här tilläggsbudgeten. Åtminstone 

har inte jag kunnat se någonstans att det anges något för 2018 för någon 

myndighet förutom för den åländska kommunsektorn, vilket jag anser 

att är en negativ särbehandling.  

Jag motsätter mig inte att det ska sparas, tvärtom, vi måste alla hjäl-

pas åt att spara. Men en grundförutsättning för att det ska lyckas är att 

alla känner att det görs på ett så rättvist sätt som möjligt. Nu har man 

valt ut en sektor framför de andra och det vänder jag mig emot. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mikael Staffans, replik 

Tack, herr talman! Jag reagerade lite mot ordvalet som ltl Nordlund an-

vände. Han sade att det var livsviktigt för fiskeindustrin att öringen 

finns kvar. Är öringsfisket viktigare än gäddan som finns över hela 

Åland representerad och som vi har som naturligtvis fisk här?  

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! För det första så sade jag inte fisket utan jag sade för tu-

ristfisket och fritidsfisket. För sportfisket och fritidsfisket så är det väl-

digt viktigt. 

I utskottshörandet fick vi klart för oss att det är gäddfiske som, utan 

tvekan, är störst när det gäller sportfisket på Åland.  

I mitt tidigare liv var jag ordförande i det som heter Turistförbundets 

sportfiskegrupp. Vi utvecklade sportfisket framförallt med sikte på 

havsöringsfisket.  Det fina med havsöringsfisket var att då fick vi de 

goda artiklarna och den goda ”imagen” kring det åländska fisket. Havsö-

ringsfisket har lyft fisket och är på något sätt själva toppen. Det är 

trollingfisket, havsöringsfisket och sedan är gäddfisket basen i det 

åländska fisket, absolut. 
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Ltl Mikael Staffans, replik 

Min kunskap vid företagande och olika marknader är att man alltid ska 

satsa på de stora marknaderna för det är där tillväxten hela tiden finns. 

De nischade produkterna som öringsfisket egentligen är ger antagligen 

rubriker men de stora pengarna kommer hela tiden från gäddfisket. Där 

är det väldigt viktigt att vi gör satsningar på lekområden och att vi skap-

ar miljöer där inte fisken blir störd under lekprocessen. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Utan tvekan, av hela mitt hjärta stöder jag alla åtgärder 

som främjar all form av fiskevård på Åland. Om någon har varit fiskein-

tresserad så är det faktiskt jag och jag har också jobbat konkret med det 

i olika positioner. 

För utskottet blev det klart att det här är en helhet. Plockar man bort 

den ena biten, havsöringsfisket, och även gäddfisket minskar, då har vi 

inte mycket av sportfisket kvar och då har vi inte säsongsförlängning 

varken på våren eller på hösten. Det fina med havsöringsfisket är att så 

länge det är isfritt så kan man i princip fiska året runt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Ltl Nordlund och jag har suttit i samma samrådsde-

legation med kommunerna när ledamoten tidigare var minister. I dele-

gationen aviserades sänkningar av landskapsandelarna i omgångar. 

Rykten har hela tiden florerat att man inte kommer att ha råd med allt i 

framtiden och att det kommer säkert att komma sänkningar så små-

ningom. Nu får vi besked här i god tid om hur mycket man avser att 

sänka. Är det inte bra att avisera det nu så att kommunerna får förut-

sättningar att faktiskt jobba med den frågan? Hur mycket är centern vil-

lig att sänka landskapsandelarna? Har centern någon idé om det? 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Centern är beredd att ta ställning till det när vi vet utfallet, 

av det så kallade konkurrens- och sysselsättningsavtalet. Det kan i bästa 

fall innebära ett antal miljoner i inbesparing för offentlig sektor på 

Åland och då har också kommunerna nytta av det. 

Angående paketet och förändringar i lagstiftningen som ska göra det 

mer flexibelt för kommunerna att kunna forma sin verksamhet så när vi 

ser resultatet av det då är vi också mera beredda att ta ställning. Det 

känns lite som man går med en viss bakdel först nu. Nu ska pengarna 

bort först, sedan kommer eventuellt konkurrens- och sysselsättningsav-

talet och eventuellt kommer det förändringar med lagstiftningen. Jag 

tycker att man borde svänga på det. När man ser effekterna av de åtgär-

der man tänker göra, då kan man bestämma summan och då ser man 

också rättvisan i det hela.  

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, talman! Jag tycker egentligen helt tvärtom. Det är bra om man får 

ramar, då har man något att jobba utifrån och då ser man vilka förut-

sättningar man har att leverera. Kommunerna skapar en viss form av 
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kreativitet att hitta lösningar tillsammans med landskapsregeringen. I 

arbetsgrupper ska man jobba fram lagstiftning som kan möjliggöra det 

om kommunerna så vill. 

Centern skriver; ”målsättningen bör vara att undvika åtgärder som 

leder till skattehöjningar”. Det kan jag hålla med, men jag ser att det 

ligger på den kommunala nivån att ta ställning till det. Centern som har 

stor representation ute i kommunerna har ju faktiskt möjligheter att se 

till att de åtgärder som vidtas inte är skattehöjningar. 

Jag känner inte riktig igen mig i resonemanget att det ska vara exakt 

lika för våra myndigheter under landskapet. Regeringen jobbar internt 

med att ha en kommunikation medan kommunerna är en extern part. 

Det är positivt att man levererar besked om vilka ramar som gäller lite 

längre fram i tiden. Det är bättre än vad den förra landskapsregeringen 

levererade när man inte fick svar. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Ja, vi har lärt oss redan att det mesta är bättre än vad den 

förra landskapsregeringen gjorde. Det behövs kanske inte upprepas så 

många gånger till. 

Angående ramarna för 2018, som jag sade i mitt tidigare inlägg så 

tror jag att det är precis lika viktigt för de andra myndigheterna som 

finns i landskapsbudgeten att veta vad som gäller för 2018. Hur mycket 

ska det sparas på sjukvården på Åland under 2018? Hur mycket ska dras 

ner på gymnasieskolorna? Hur mycket ska dras ner på stöden till de 

svaga i samhället? Jag tror att det skulle vara minst lika viktigt att veta. 

Det är lite paradoxalt att ltl Petri Carlsson, som företräder ett höger-

parti, driver en politik som med all säkerhet kommer att innebära skat-

tehöjningar, vilket vi har blivit varse om i utskottsbehandlingen. Det är 

mycket sannolikt att vissa starka kommuner kommer att klara sig me-

dan andra kommuner måste höja skatten för att kunna fullfölja de 

lagstadgade åtgärder som ålägger kommunerna. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, herr talman! Tack ltl Roger Nordlund, även socialdemokraterna är 

oerhört bekymrade över den utveckling vi nu ser i samhället kring nar-

kotikaanvändningen bland våra unga och faktiskt till och med bland 

högstadieelever. Därför är det glädjande att utskottet i sitt betänkande 

betonar vikten av tillräckliga resurser som ska allockeras till det före-

byggande arbetet i kampen mot just droger men också mot våld i hem-

men. Det är en bra skrivning som visar att ett enigt utskott kommer att 

arbeta för det här. Även polisstyrelsen är bekymrad över situationen och 

kommer att försöka göra allt de kan för att garantera det förebyggande 

arbetet. Sommaren är, som vi vet, en tuff tid. 
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Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Det är lätt att hålla med allt det som ltl Kemetter sade. 

Konkret handlar det om resurser. Jag och centern är beredda att priori-

tera de resurser som behövs för att stävja den här utvecklingen, annars 

kan vi få en väldigt tråkig facit när hösten närmar sig.  

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, herr talman! Jag vill understryka att de resurserna har kanslimi-

nistern sett till att ska finnas för polisen. Det är också kommunernas an-

svar att hjälpa till att stöda den verksamhet som vi har i kommunerna 

för ungdomar, alltifrån ungdomsgårdar, fältare, till stöd i skolorna där 

kuratorer och andra har ett stort ansvar tillsammans med ÅHS. Det här 

är ett gemensamt område som inte bara kan läggas på polisen. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Det är också helt sant det som ltl Kemetter sade. Nu när-

mar vi oss sommaren med stormsteg, vi går in i den blomstertid och då 

stänger skolorna ner. De som i praktiken jobbar med det här är polisen 

och fältarna och det är livsviktigt att de har tillräckliga resurser nu för 

att klara de här mycket kritiska månaderna som vi har framför oss. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Wille Valve, replik 

Tack, ltl Nordlund, landskapsregeringen tar inte på något sätt lätt på det 

här överhuvudtaget. Specifikt handlar det om en ökning på 22 ärenden, 

noterat den 2 maj. Det är de följande månaderna, såsom ledamoten an-

tydde, som avgör om vi kommer upp i de så kallade toppåren; 2008, 

2009 och 2011 vad gäller narkotikastatistik. Så, vad gör vi? Ja, vi satsar 

just nu på det långsiktiga preventiva arbetet. Tobaksfri duo har nämnts i 

media tillsammans med Vårt hjärta och Folkhälsan. Vi har stränggerat 

tobakslagen mer än vad direktivet förutsätter, dvs. ÅHMH-anmälan och 

e-cigarretter. Vi slår oss inte på något sätt till ro med det här. Polisen får 

nu skolning i fältövervakning av narkotika. Den operativa risk- och 

missbruksgruppen sammanträder på torsdag klockan 15 denna vecka. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Jag är övertygad om att ministern Valve och alla andra har 

en god vilja. Tyvärr var artikeln som sattes in i tidningen lite olycklig för 

det gav en bild av att det är nog inte så farligt, ta det lugnt bara så ord-

nar det sig. När jag pratar med människor, framförallt med föräldrar 

som har tonåringar, så finns det en mycket stor oro. Det skulle kännas 

betydligt tryggare om de också skulle få starka uttalanden från land-

skapsregeringen att man kommer att göra allt som står i vår makt för att 

stävja den här utvecklingen. 

Minister Wille Valve, replik 

Man kan väl se insändaren som ett led i att landskapsregeringen vill ge 

en bild som ligger så nära verkligheten som möjligt. Det vore fel av oss 

att gå ut nu och säga att ”vargen kommer” på basen av den statistik vi 

har. Å andra sidan vore det också fel att göra likt Bagdad Bob och säga 
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att allt är okej, vi har läget under kontroll. Det som vi de facto ser är en 

liten ökning som motsvarade det som vi också såg åren 2008, 2009 och 

2011. De kommande månaderna kommer att bli avgörande.  

Utöver det jag just nämnde så jobbar ÅSUB med att samla in heltäck-

ande statistik över hela det åländska folkets alkohol-, tobak- och drog-

användning och det kommer att bli mycket användbara redskap i det 

fortsatta arbetet mot narkotika.  

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Det är säkert goda åtgärder, men den förälder som har en 

tonåring, som går ut på stan på skolavslutningen, känner sig inte speci-

ellt trygg med ÅSUBs statistik. Man vill veta att polisen har tillräckliga 

resurser, att det finns fältare och förhoppningsvis ett engagemang bland 

alla föräldrar och politiker för att vi ska försöka stävja den här utveckl-

ingen.  

Statistik i all ära men när narkotikapolisen slår larm så tror jag inte 

att de gör det för ros skull. I stort sett i varje tidning som man öppnar 

förekommer det olyckor och polisingripanden osv. Någonting är det som 

sker här. Jag tror att det skulle vara viktigt att landskapsregeringen 

verkligen tar den här situationen på allvar. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, herr talman! Tack, ltl Nordlund, jag tror att alla här i salen kan 

skriva under på att det finns en oro och att vi vill att våra barn och ung-

domar ska ha det bra.  

När vi pratar kommunstruktur och landskapsandelar så kan jag inte 

låta bli att komma in på en positiv effekt som en kommunstruktur skulle 

ha när vi talar om barn- och ungdomsfrågor. Idag har vi 16 kommuner, 

vi har fritidsledare, skolpersonal, sociala resurser, fältare och en polis-

myndighet. Mycket av det proaktiva arbetet man kan göra handlar om 

att ungdomsarbetarna jobbar på samma nivå, på samma sätt, har 

samma förutsättningar och kan stötta varandra. Detsamma gäller hela 

kedjan. Ser ltl Roger Nordlund det som en nackdel att ha färre kommu-

ner och på det sättet göra ett bättre jobb? Är det ett bra scenario som vi 

har idag? 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Min önskan är att alla goda krafter skulle hjälpas åt både 

inom landskapsregeringen och bland kommunerna på Åland att förverk-

liga KST så fort som möjligt. Jag blev ytterligare stärkt när jag läste tid-

ningen idag och såg att antalet barnskyddsärenden har ökat så här 

mycket som de har gjort. Det visar att det är de svagaste i samhället som 

blir lidande när vi har politisk oförmåga att komma till skott och komma 

till mål med reformer och det gör ont i mig faktiskt. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, herr talman! KST i all ära men det här gäller ju hela kedjan. Om vi 

t.ex. tar hela tredje sektorn och fritidsverksamheten, ser inte ltl Roger 
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Nordlund en stor fördel i att ha en samlad kraft där, att alla vet precis 

vad som gäller?  

Nu är det skolavslutning om några dagar och ungdomar från hela 

Åland kommer att vallfärda till Mariehamn av olika orsaker, då är det 

väl ganska bra att man kan ha gemensamma resurser som stöttar upp. 

Jag har hört om fall där vissa kommuner inte vill att man ska jobba över 

kommungränser och det drabbar ju barn och ungdomar och det är 

någonting som den här regeringen inte vill att ska ske. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Jag tror faktiskt inte att den här frågan har med kommun-

strukturen på Åland att göra, för då skulle det vara en väldigt god situat-

ion i Mariehamn som är den största kommun. Vi är ju nästan halva 

Åland men vi har precis samma problem här i Mariehamn som i de öv-

riga kommunerna, kanske större till och med.  

Jag tror att ltl Holmberg nog försöker skapa en sorts argumentation 

här som inte håller. Det är inte kommunstrukturen som avgör hur 

mycket droger vi har i det åländska samhället, den kopplingen gör inte 

jag. Vi måste ha de resurser som behövs på landskapsnivån sedan måste 

vi kunna samarbeta på ett bra sätt. Vi som är föräldrar ska ta ett stort 

ansvar och hjälpas åt att försöka stävja den här utvecklingen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag menar att landskapsregeringen visar kommunerna 

den respekt som landskapsregeringar bör visa kommunerna genom att i 

god tid, nästan två år, före en ny landskapsandelslagstiftning ska träda 

ikraft, från 1.1.2018, säga vilken bedömning vi har och till hur stor del 

kommunerna ska delta i de inbesparingar som vi anser att behöver göras 

för att få ordning på ekonomin. 4 miljoner av cirka 20 miljoner euro, 

man må tycka att det är för mycket på kommunerna eller tvärtom. 

Kommunerna har intäkter på cirka 140-150 miljoner tillsammans. 

Landskapsregeringen har en budgetomslutning på ungefär 360 miljo-

ner. 4 miljoner av 20 miljoner tycker jag att är en skälig del. Vi visar re-

spekt, vi berättar om det i god tid.  

Intressant var att ltl Roger Nordlund här sade att centern i en viss si-

tuation kan vara villig att spara mera för kommunernas del. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Minister Perämaa, vi förhåller oss till verkligheten. Det 

finns en process på gång nu när man ska försöka ändra lagstiftningen. 

Är det så att man kommer på väldigt goda idéer där så kan det ger ut-

rymme för goda besparingar också och det är på det sättet som vi vill ar-

beta. Vi har också konkurrens- och sysselsättningspaketet som vi inte 

vet hur det landar ännu. Landar det väldigt bra så kan man också göra 

ganska stora inbesparingar. Vi är beredda att ta ställning när vi ser verk-

ligheten. Det är vår absoluta utgångspunkt i det hela. Vi anser att alla 
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ska vara med och spara men man ska göra det på ett rättvist sätt. Idag 

har man ingenting att förhålla sig till. Hur mycket kommer minister 

Perämaa att spara inom de andra sektorerna? Det skulle vara intressant 

att veta, men framförallt skulle jag vilja veta hur prognosen för 2017 ser 

ut. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Ramarna är 6,7 miljoner i inbesparingar år 2017. Det står i 

tilläggsbudgetförslaget att nivåerna kommer att vara ungefär de samma 

för 2018 och 2019, 20 miljoner tillsammans och 4 miljoner för kommu-

nerna.  

Det som ålänningarna nu måste lystra till är att centern sade här att i 

vissa situationer så kan centern tänka sig att spara ännu mera på kom-

munerna beroende på hur det faller ut med konkurrenskraftsavtalet. Då 

ligger vi inte så särdeles långt ifrån varandra. Budgetprognosen för 2017 

minus 13 miljoner, vi ser inga stora förändringar i detta såsom det ligger 

nu. Skattegottgörelsen kan möjligen stiga något vilket förbättrar situat-

ionen. Det största hotet mot den här prognosen skulle vara om lagtinget 

mot förmodan skulle anta centerns budgetmotion. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Minister Perämaa är en mästare på att märka ord i den här 

diskussionen och i nästan alla andra diskussioner.  

För vår del är vi beredda att sätta inbesparingsnivån för 2018 när vi 

vet effekterna av de åtgärder som man planerar att göra, när vi ser 

sysselsättnings- och konkurrensavtalet. Är effekterna av det kanske 

större än 2,5 miljoner så då är det rimligt att man också gör det. Är ef-

fekterna lägre än det så då är det inte rimligt att göra det. Jag vill att mi-

nister Perämaa lyssnar på det jag säger och inte försöker sprida någon 

falsk propaganda. 

Kanske ministern återkommer med prognosen för underskottet år 

2017 i ett senare anförande får jag hoppas. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Stephan Toivonen 

Herr talman! Ärade ledamöter och regeringen, idag kan jag också ha ögon-

kontakt med vicelantrådet eftersom pulpeten är flyttad.  

Jag tänker fortsätta med debatten om vindkraften. I sin replik senast sade 

lantrådet, eventuellt lite irriterat, att andelen vindel var 20 procent och att 

det också framkom i lagförslaget och det vet jag. Därför frågade jag faktiskt 

inte om det heller, men jag fick svar på en fråga som jag inte ställde. 

Jag frågade istället hur stor andel av elen som var förnyelsebar, för det 

framgår nämligen inte ur lagförslaget. Vicelantrådet svarade cirka 50 pro-

cent. Jag tycker själv att det kanske ligger kring 54 procent så vi är rätt över-

ens där.  

Sedan frågade jag också om hur stor andel som var koldioxidfri eller fossil-

fri och det fick jag inget svar på. Jag försökte titta på det här och kom fram till 

att det kanske är ungefär 70 procent av elen som är fossilfri och det är ju väl-

digt högt.  
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Jag förstår väldigt bra att det inte är så lätt att komma ihåg alla frågor, så 

idag har jag mina frågor skriftligt som jag ska ge till vicelantrådet efter mitt 

anförande. 

Jag nämnde att bland EUs målsättning finns att 20 procent av energin ska 

komma från förnyelsebara källor. Vi ligger som sagt var på 50 procent, vi lig-

ger alltså mycket över den nivån. Däremot framkommer det ingenstans i EUs 

målsättningar att den här energin måste vara lokalt producerad, det är det 

som skiljer och det är det som gör det knepigt. Jag frågade också vicelantrå-

det när det har blivit regeringens linje att elen ska vara lokalt producerad och 

inte bara vad som finns i nätet. 

Herr talman! Jag frågade också om vicelantrådet har undersökt möjlighet-

en att kräva att energibolagen skulle tvingas sälja högre andel förnyelsebar el 

eller koldioxidfri el, eftersom man redan nu har nått betydligt högre än de 

mål som ni har satt. Jag frågade vad det skulle kosta att gå den vägen istället 

för att ge stödet på 2,7 miljoner till vindkraftbolagen. Det finns olika vägar att 

nå samma sak. Det är min poäng, och därför ville jag veta hur stor den här 

andelen var. 

Herr talman! Man säger att elbolagen ska höja sina andelar, det blir i så fall 

konkurrensneutralt, det spelar ingen roll vilken metod man använder. Det 

blir en kostnad för konsumenterna, men det blir det med detta system också, 

dock via skattsedeln istället. Någon ska betala det, det är bara frågan om vil-

ken väg. 

Målet var att hälften av elen skulle vara förnyelsebar år 2020 och vi ligger 

kring 50 procent nu. Målet var också att 20 procent av elen skulle vara koldi-

oxidfri och vi ligger på 70 procent. Vi ligger väldigt mycket ovanför målen. 

Dessutom nåddes målen långt innan programmet för stöd för vindkraften in-

leddes, då kan man fråga sig varför. 

Herr talman! I ett tidigare ärende kunde vi se att Finland avstod från att ge 

stödet på 60 miljoner till Åland. Det står uttryckligen i brevet från minister 

Berner. ”Finland har i praktiken redan nu uppnått det nationella mål för 

andelen förnybar energi som EU har uppställt för år 2020. Det nationella 

tariffsystemet med inmatningspris har varit en av de viktigaste politikåt-

gärder som bidragit till uppnåendet av målet.” När man ansåg att man hade 

uppnått målet så ville man inte längre vara med. 

Här har vi samma läge. På fastlandet sade man att man har ont om pengar. 

Vi har samma underskott i budgeten, vi har uppnått våra mål och frågan är; 

varför vi ska betala 2,7 miljoner i stöd som det planeras till vindkraftverken? 

Samtidigt planeras samma summa att dras bort från ÅHS och från invånarna.  

Herr talman! Jag ställde frågan och fick till slut svaret på vilken artikel i 

det allmänna gruppundantagsförfarandet som regeringen hänvisar till. Det 

var nummer 42. Tack för det tydliga svaret.  

Faktum var att jag gissade det eftersom man kan googla det och då kom-

mer man till artikel 42. Problemet är att jag blev mycket tveksam när jag läste 

det. Det står nämligen att det ska vara ”färre än sex vindkraftverk”. I lagför-

slaget framgår att det finns 21 vindkraftverk. Jag är väldigt intresserad av att 

veta hur regeringen diskuterar och funderar för att komma ner från 21 till 

färre än sex vindkraftverk.  

I slutet av artikeln står: ”Allt tidigare beviljat investeringsstöd ska dras av 

från driftstödet.” Har det betalats investeringsstöd till dessa vindkraftverk?  



  

  715 

Om lagen antas så kan samtliga ålänningar vända sig till EU-

kommissionen för att få lagen granskad. Jag har redan sett ansökan så det är 

bara beslutsdatum som fattas. Vad händer om det senare visar sig att lagen 

strider mot EU-rätten? Vem betalar skadestånden, Åland eller Finland? 

Om den här lagen går igenom som en budgetlag så kommer man att kunna 

betala ut ungefär 300 000 euro innan ÅD och HD har hunnit granska det och 

kanske 1 miljon euro innan kommissionen hinner granska det. Hur gäller 

återbetalningsskyldigheten? Har ni diskuterat sådana saker? Har ni diskute-

rat säkerheter gentemot de här bolagen som inte är så stora.  

Jag hoppas att jag kan får svar på de här frågorna. Jag anser frågorna väl-

digt relevanta med beaktande av att denna lag beräknas kosta skattebetalarna 

2,7 miljoner. Tack, herr talman.  

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Ja, ltl Toivonen fortsätter med samma frenesi att haka upp sig på vice-

lantrådet som tydligen ska vara någon slags servicetillhandahållare av 

svar på alla frågor. Under mina 13 år har jag inte varit med om en sådan 

personfixering som den som ltl Toivonen här håller på med. Alla frågor 

som ledamoten ställer kan han ta reda på när som helst. Det finns män-

niskor som kan tillhandahålla information bl.a. från energibolagen. Man 

kan lära sig hur elmarknaden fungerar, hur man köper och säljer på 

Nord Pool, hur elen kommer till Åland och i vilka mängder i den ena el-

ler andra formen. Jag har sagt till utskottet att det inte finns några juri-

diska eller ekonomiska hinder för att gå vidare med vindkraftsstödet. 

Det handlar bara om ifall lagtinget vill eller inte vill. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, herr talman! Ja, jag har satt ner många timmar för att få reda på 

de uppgifter som vicelantrådet talade om.  

Vicelantrådet ska inte missförstå, att jag går på personligheter eller 

hur ni uttryckte er. Det är helt enkelt så att ert namn finns på den här 

lagen, därför har jag uppfattat att ni är ansvarig för den och mest läm-

pad att svara på de här frågorna. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Jag har svarat på alla frågor som är av relevans för frågan. Det har klar-

lagts så till den milda grad som det går att göra för att lagtinget ska veta 

att det inte finns några hinder.  

Varje dag betalar vi från landskapsregeringens sida ut stöd till jord-

brukare och till olika näringsformer i form av investeringsstöd, i form av 

driftstöd och allt sådant som är förenligt med europeiska kommission-

ens regelverk. Det finns system för hur man hanterar detta. Det finns 

inga större risker med det här stödet än vad det skulle finnas med något 

annat. Vi hanterar det hyggligt bra och har lärt oss under årens lopp hur 

statsstöd fungerar och inte fungerar. Vi hade en lång diskussion med 

den juridiska enheten på kommissionen kring vindkraftverk färre än 

sex, eftersom Båtskärsprojektet är sex vindkraftverk. Det handlar inte 

om 21, det är helt irrelevant för frågan. Det gäller färre än sex eller t.o.m. 

sex som vi diskuterade länge, och vi har klarlagt att det här fungerar. 
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Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, herr talman! Rent allmänt sade vicelantrådet att hon hade besva-

rat alla frågor. Jag har varit här varenda minut i plenum ”det här läså-

ret” och när den här lagen presenterades då var vicelantrådet inte närva-

rande. Jag kan inte förstå att vicelantrådet skulle ha besvarat några frå-

gor. Vid den långa budgetdagen på 10,5 timmar var vicelantrådet över-

huvudtaget inte närvarande av andra orsaker och kan ju rimligtvis inte 

ha besvarat några av de här frågorna. Frågorna har besvarats på annat 

håll men inte här där lagen ska behandlas. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Tage Silander, replik 

Tack, herr talman! Den första frågan gällande stöd till färre än sex vind-

kraftverk eller om det ska vara sex vindkraftverk, så i diskussionen i ut-

skottet och den information vi inhämtade där är att det numera finns 

praxis och prejudikat i Europa. Man säger att det här kommer att klara 

sig, vilket vi har fått bekräftelse på. Men det var inte det jag tänkte säga 

när jag begärde ordet. 

Jag begärde ordet för att fråga ltl Toivonen om han alls tycker att det 

är värt att beakta den inkomstmöjlighet som samtidigt finns som antag-

ligen är ungefär lika stor eller kanske större än de bidrag som man nu 

har tänkt betala ut under 6,5 år? Detta om man ser Kraftnät Åland, det 

helägda bolaget, som en del av landskapets. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Herr talman! Den första frågan angående hur många vindkraftverk man 

kan betala ut till, så tycker jag att det är väldigt viktigt att vi går igenom 

det här i plenum så att samtliga lagtingsledamöter kan ta del av det. 

Därför har jag valt att ha debatten i plenum. 

Det andra som ltl Silander nämnde är väldigt intressant om det finns 

andra möjligheter att kunna få inkomster, men det framkommer ju inte 

ur det här lagförslaget utan det är information som har kommit senare. 

Det är svårt att kommentera detta mera, men det är absolut intressant. 

Ltl Tage Silander, replik 

Tack, herr talman! Vad jag menade med att fråga ltl Toivonen är om han 

fortfarande är lika intresserad av att få det här förslaget förkastat med 

den kunskapen i botten, att man kanske till och med kan ha en lönsam 

affär genom att se till att de här vindkraftverken kan fortsätta att verka? 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, herr talman! Som jag sade, det är mycket intressant information. 

Problemet är att det är två olika problemställningar. Den första pro-

blemställningen är om den här lagen överhuvudtaget följer de undantag 

som framgår här i texten. Gör den inte det så förfaller ju lagen och då 

har vi en helt annan situation. Det är den första punkten och det är där-

för som jag tar upp det. Sedan finns det också lite andra saker. 
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Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Britt Lundberg 

Herr talman! Centergruppen vill också tacka för utskottets betänkande och 

även till de delar förslaget till tilläggsbudget för 2016 har blivit lite bättre. 

Vi vill också tacka för att behandlingen av tilläggsbudgeten har satt centern 

så otroligt i fokus. Tack för all marknadsföring som vi har fått! 

Någon har sagt; ”det räcker inte att du ska göra ditt bästa, utan först ska du 

veta vad du ska göra och sedan ska du göra ditt bästa”. 

Efter ytterligare behandlingar, diskussioner och debatter av denna till-

läggsbudget och en hel del tid och vatten har runnit under broarna så är det 

fortfarande inte möjligt att veta vad vi egentligen går in för att besluta om. 

Regeringens förslag är att vi ska spara, men på vad? Det skjuts fram, vad vi 

har förstått, till budgetbehandlingen för 2017. 

Hur de resterande inbesparingar ska skötas för de kommande mandatpe-

rioderna där har vi fått besked om att det ska bli på samma nivå, men inte 

något om vilka åtgärder som kommer att behöva göras. 

Det verkliga underskottet, dess storlek, efter vad som har hänt denna vår 

har vi inte heller någon riktig klarhet i. Vi har en förhoppning om att vi 

kanske får en redogörelse för det när finansminister Perämaa får ordet här ef-

ter mig. 

Från centerns sida har vi gjort vad vi har kunnat för att få regeringen att 

komma med klargöranden. Vi har serverat våra frågor på förhand. Utskottet 

har också försökt att få klarhet i detta, nu har debatten fortsatt men svaren 

har uteblivit eller ibland också lett till en debatt och en intern strid inom re-

geringspartierna. 

Ända svaret vi hittills har fått på de grundläggande frågorna är att det min-

sann inte är centern som sätter agendan och ska styra politiken. Och det är 

helt sant! Ändå är det just på centern som regeringen har fokuserat under 

den här behandlingen. Hur skulle centern ha gjort? Vad föreslår centern? 

Tror ni inom centern att det går att spara? Vad tror ni? Vi tackar, som sagt, 

för den här uppmärksamheten. Trots att regeringen själv inte har presenterat 

innehåll bakom sina siffror så använder regeringen, både ministrar och le-

damöter, repliktid och anförandetid till att fundera på vad som finns bakom 

centerns siffror. 

Riktigt trist var nog lantrådets utfall om att centern inte gått med på 

någonting. ”Centern säger nej” påstår lantrådet. Innan vi går till omröstning 

så hoppas vi verkligen att vi kan få det här exemplifierat. Vad har centern sagt 

nej till i denna behandling? Det är viktigt att man talar baserat på fakta och 

inte bara låter känslorna rusa iväg när man står i talarstolen och särskilt om 

man är lantråd. Jag har en förväntan på att vi får ett klargörande på vad cen-

tern har sagt nej till här idag. 

Centern stöder tilläggsbudgetens inbesparingsambitioner och det tror jag 

att vi har sagt tio gånger under den här budgetdebatten. Jag hoppas att det 

har landat även hos regeringsledamöterna. 

Däremot gör vi andra prioriteringar. Eftersom vi inte får riktigt något un-

derlag för vad som ska utgöra grund för beslut så kan vi bara spekulera, tolka 

och analysera. Det är inte bra att bygga beslut på att tro och tycka. Vi skulle 

vilja grunda våra beslut på kunskap. Jag tycker också att jag har hört det här 
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argumentet från något regeringsparti tidigare och det skulle vara fint om man 

kunde leva upp till det. 

Vår tolkning är att den här budgeten sparar på de svaga i samhället. Vi be-

dömer att särskilt åtgärderna mot kommunerna kommer att påverka kvin-

nors arbetsplatser och undervisningsgrupper för barn, dagisgrupper och lik-

nande. Vi har fått besked om att så inte kan ske, åtminstone inte på Kumlinge 

och det är vi ju glada för. Men jag tror inte att den här budgeten är uppbyggd 

för Kumlinge utan den är uppbyggd för Åland. Det skulle talas om vad man 

kommer att göra för att försäkra sig om att så icke kommer att ske. En gam-

mal lärdom är att det är mycket, mycket lättare att sätta inbesparingskrav på 

någon annan än på sig själv. 

Däremot har regeringen inte heller ägnat särskilt mycket energi åt att re-

dogöra för vad man ska göra inom den egna förvaltningen, annat än att man 

har skrivit att det kommer att vara inbesparingar även där, 2,5 miljoner. 

Vi har gjort vårt bästa, men vi vet egentligen inte vad konsekvenserna blir 

för de beslut vi nu går in för. Förhoppningsvis kommer vi att få en ny diskuss-

ion där vi har vi ett budgetförslag med transparens och som är mer demokra-

tiskt än det vi har haft nu för budgeten 2017. 

En fråga som nu har dykt upp under de här diskussionerna är om rege-

ringen egentligen vill spara. Om regeringen skulle vilja spara så borde de 

kanske ha en taktik där de faktiskt har funderat ut inom vilka områden de vill 

spara. Regeringen borde förankra det för att få en styrka bakom och motiv 

och argument för vad man vill göra och förhoppningsvis också ge oss möjlig-

heter att vara med och hjälpa till. Då skulle man slippa försvarstal, spekulat-

ioner och allt annat ute i vårt samhälle som sätts igång och skapar oro med 

den här typen av budgetering som nu har gjorts.  

Jag hoppas, vid min Gud, att budgetramarna har gått ut med tydliga mål-

sättningar, tydliga instruktioner och tydliga direktiv så att man vet vad man 

ska göra så att det inte bara är tillhugget någonting och att någon annan ska 

föreslå regeringens politik.  

Vi vill gärna hjälpa till, men då måste vi också få en möjlighet att göra det. 

Genom det här sättet att arbeta så är det i det närmaste omöjligt att bidra 

med annat än spekulationer. Rör det sig om barnbidrag eller vad? Det kom-

mer inte några svar. 

Det finns fortfarande ett tillfälle att svara, vi efterfrågade det i onsdags och 

nu har vi måndag. Det har funnits många dagar att fundera på och komma 

överens om hur man egentligen tänker göra. Det är regeringen som sätter 

agendan. Det är regeringen som bär ansvaret. Det är regeringen som ska pre-

sentera konsekvenserna. Det är regeringen som ska styra samhället, det är 

inte centern, som läget är just nu och därför måste också regeringen och rege-

ringspartierna nu börja ta ansvar.  

Vår uppgift är att granska och ge alternativ. Vi har gjort det vi har kunnat 

utgående ifrån de förutsättningar som har bjudits och den information som 

finns. Vi värnar vårt samhälle. Vi kommer att fortsätta med kraft att utveckla 

det som är bra och förändra där det behövs.  

Vi har aviserat samtliga våra reservationer för omröstning, jag hoppas att 

det har noterats. Tack, herr talman! 
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Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag känner så väl igen den frustration som ltl Britt Lundberg 

nu gav uttryck för. Det är en frustration över att lagtingets roll i ett 

parlamentariskt system är ju inte att gå in i detaljer. Lagtinget anger 

riktlinjer, ramar och de större svepen. Men när man sitter i opposition 

vill man gärna ändå gå in i detaljerna. Jag känner mycket väl igen det. 

Jag själv varit där och är medveten om det. 

Samtidigt har ltl Britt Lundberg suttit många år i regeringen, varit 

talman och vet också hur det parlamentariska förhållandet är. Vi kan 

inte sitta här och gå in i förvaltningen och göra beställningar den vägen. 

Vi kan göra beställningar genom att ha större övergripande riktlinjer till 

regeringen som sedan ska verkställa det tillsammans med förvaltningen. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! De direktiv som kan sammanfattas här i salen är att inbe-

sparingen inom den sociala sektorn inte ska drabba de svaga. Inbespa-

ringarna inom kommunerna ska inte drabba kvinnor och barn. Inbespa-

ringen inom ÅHS ska inte förändra vården till det sämre. Jag har för-

stått att regeringen anser att det är avgifterna som ska höjas. Det har 

man talat om.  

Min bild är att ett samlat Åland ger kraft. Vi har en exceptionell situ-

ation där vi har en gemensam syn på att vi faktiskt behöver ta tag i sam-

hällets utveckling och vi behöver ta tag i finanserna. I de fall där det 

finns viktiga beslut som behöver tas så åtminstone i de regeringar som 

jag har varit med i så har det varit kutym att man samarbetar, diskuterar 

och försöker få en bred uppslutning, för då får man mera gjort. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Den här regeringen har, under den korta tid som de har varit i 

regeringsställning, dragit upp riktlinjer för inbesparingar under detta år. 

Riktlinjerna framgår av tilläggsbudgeten och ltl Lundberg kommer nu 

att vara med och besluta om dem. Visst? Vi har flera moment som inne-

bär inbesparingar. Dessutom anger de en riktning om vilka ytterligare 

besparingar som kommer att behöva göras framöver och till den delen 

så finns det ramar som vi diskuterar. De ramarna ska nu landskapsrege-

ringen, tillsammans med förvaltningen, bearbeta, titta på konsekven-

serna och återkomma till lagtinget med en budget. Hela lagtinget kom-

mer att vara delaktig och kunna vara med och ge sina alternativa förslag 

till den budgeten. Låt proceduren ha sin gång, ltl Lundberg, såsom den 

alltid har haft! Det här är ingenting nytt. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Jag vidhåller att vill man och är man smart så är det bra 

att ha en kraftsamling för att göra en förändring. Frågan är om regering-

en vill eftersom vi ser här att frågor där vi borde tala ihop oss, regering-

en och opposition, så där har regeringen inte en synpunkt ännu. Det är 

då väldigt, väldigt svårt för oppositionen att ta ställning när regeringen 

inte har pratat färdigt och det, vill jag påstå, är en ny situation. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Minister Mats Perämaa 

Herr talman! Så mycket ska jag säga om centern här inledningsvis att jag 

egentligen håller med det som centerns gruppledare förde fram just nu. När 

vi diskuterar ekonomi och andra frågor här i lagtinget så ska vi inte fokusera 

på centern utan vi ska fokusera på det jobb som behöver utföras. Det är just 

det som landskapsregeringen gör. Det hör till oppositionsrollen att bestrida 

det som förs fram och det är ingenting konstigt med det. Landskapsregering-

en fokuserar benhårt med fast hand på den utmaning som vi har framför oss.  

Landskapsregeringen ser med tillfredsställelse att vi har en majoritet som 

stabilt stöder den ekonomiska politik som vi har lagt fram för lagtinget. Vi 

har satt våra målsättningar på hur vi ska få ordning på finanserna till fromma 

för ålänningarna på lång sikt. 

Vi finner att vi har en splittrad opposition ändå. Det är klart att man inte 

kan säga att hela oppositionen eller ens delar stöder exakt det som landskaps-

regeringen för fram. Men vi finner i varje fall att några oppositionspartier 

håller med om de nivåer på inbesparingar som vi lägger fram i våra ramar. 

Detta är någonting som man bör eftersträva, så tolkar åtminstone jag de dis-

kussioner som har förts här i salen. Sedan har vi ett parti som lite mera ifrå-

gasätter det. 

Samstämmigheten, att någonting behöver göras med kraft samt att vi 

måste få ordning på finanserna, den finns ändå hos de allra flesta lagtingsle-

damöter. Det ger landskapsregeringen råg i ryggen och det ger mig som fi-

nansminister råg i ryggen att nu inleda budgetarbetet för 2017 och budgetar-

na därefter utifrån det. Nog inser vi ju alla att vi måste ta tag i de här frå-

gorna. 

Utskottet har gjort ett gott arbete. Jag menar förstås att landskapsrege-

ringen gjorde ett gott arbete med själva budgetförslaget och utskottet har 

gjort ett gott arbete. Lagtinget kommer sannolikt att omfatta betänkandet. Nu 

kommer landskapsregeringen att jobba vidare och i höst presentera budget-

förslag utgående ifrån det som vi har sagt nu. 

Jag ska svara på frågorna som ställdes här om budgetprognosen för 2017. 

Det var en väsentlig fråga. Det är någon vecka sedan vi lade budgetförslaget. 

När landskapsregeringen lägger ett budgetförslag med de ramar som vi här 

aviserar så i dagsläget ser vi inte att några väldigt stora förändringar kommer 

att ske i förhållande till den budgetprognos som är ett resultat på minus 13 

miljoner euro för 2017.  

I budgetförslaget nämner vi att konkurrenskraftsavtalet kan förbättra situ-

ationen med någon miljon för landskapets del och upp till någon miljon för 

kommunernas del. Det är en möjlig utveckling men ingen kan idag säga exakt 

hur detta kommer att verkställas, om det verkställs överhuvudtaget. Förhand-

lingar pågår som bäst. Det finns vissa signaler från fackligt håll att man vill 

anta konkurrenskraftsavtalet. Man för fortfarande diskussioner om hur de i 

konkurrenskraftsavtalet aviserade arbetstidsförlängningarna ska tillämpas 

rent praktiskt. Ännu är man inte i mål. Kanske vi ser ett resultat om några 

veckor? 

Vi har egen avtalsrätt på Åland så samma avtalsförhandlingar ska föras här 

på Åland också. Landskapsregeringen har som utgångspunkt att vi på Åland 

ska komma till samma avtal som man sannolikt kommer fram till på rikshåll. 

Vi får se detta sedan när och hur de förhandlingarna leder till förändringar i 

sifferstaten i den budget som läggs för 2017.  
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Annars finns det inte så särdeles stora förändringar som vi nu ser framför 

oss i förhållande till den prognos vi lade för någon vecka sedan. 

Det kan möjligen bli så att skattegottgörelsen blir något lite bättre, men det 

är ändå på marginalen av det som har aviserats i den här prognosen.  

Möjligen kan också avräkningen bli något bättre. Det finns vissa signaler 

om att landet nu befinner sig i en liten, liten tillväxt. Samtidigt får vi läsa att 

sådana verksamheter som Microsoft lägger ned verksamheten och friställer 

1 300 personer och ett stort gruvprojekt, Talvivaara, ska köras ner i Finland. 

Det finns många negativa saker på finskt håll och många råkar ut för arbets-

löshet. Finland befinner sig fortfarande i en svår ekonomisk situation och 

möjligen också i en svår politisk situation.  

Enligt den kunskap vi har idag så finns det ingenting i dagsläget som skulle 

få mig att på riktigt säga att något i den här prognosen skulle vara felaktig. 

Det här innebär samtidigt att de ramar som vi har lagt för lagtinget att anta, 

som ett första steg i det arbetet som vi utför för att få ordning på ekonomin, 

bör ligga fast, enligt finansministerns och landskapsregeringens uppfattning-

ar i varje fall.  

Efter en viss vana och en viss erfarenhet av landskapspolitiken så kommer 

verkligheten till någon del att se annorlunda än prognoserna, så är det alltid. 

Men idag har vi ingen orsak att ändra på prognosen. Tack. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Tack för den informationen minister Perämaa. Det skulle 

ändå vara intressant att veta hur det så kallade konkurrenskraftspaketet 

ska finansieras. Åtminstone i media har man talat om 5-6 miljoner och 

någonstans måste det synas. Om inte i landskapsbudgeten, var kommer 

det i sådana fall att synas? Det var min första fråga. 

Sedan vill jag minnas att minister Perämaa var väldigt tydlig när vi 

hörde honom i utskottet. När det gällde det så kallade konkurrensavtalet 

så de eventuella inbesparingar som detta kommer att innebära ska inte 

påverka de inbesparingar som landskapsregeringen har lagt i ramarna. 

Det är två skilda saker. Men, håller de två sakerna på att gå ihop nu på 

något sätt för att man ska klara siffrorna? 

Minister Mats Perämaa, replik 

Nu är jag osäker på om jag förstod frågan? Men, nej, eftersom vi inte i 

dagsläget vet vad konkurrenskraftsavtalet exakt kommer att innebära. 

Vi vet inte om det blir något avtal. Vi vet ändå det att om det blir ett av-

tal så ska vi förhandla om avtalet här lokalt. Ett sådant avtal torde vi 

möjligen ha undertecknat framåt hösten.  

Budgetarbetet kommer nu att inledas som om inte konkurrenskrafts-

avtalet finns, det är vår enda möjlighet. Vi sätter i gång budgetarbetet. 

Ltl Nordlund känner väl till att budgeten för följande år börjar beredas 

redan på våren.  

Den dagen avtalet ger effekter, givetvis på bekostnad av människors 

löner vilket det dessvärre är frågan om, men så småningom kommer det 

att ge en positiv effekt i den utbetalade enhetens ekonomi, i vårt fall 

landskapets ekonomi. 



  

722 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Sannolikt kommer väl konkurrens- och sysselsättningsav-

talet att träda ikraft på sätt eller annat. Om man följer med finsk media 

så står det också klart att om det ska komma ikraft så kommer det att 

krävas skattesänkningar som motkompensation. Om jag har räknat rätt 

så kommer de skattesänkningarna att motsvara ungefär effekterna av 

konkurrensavtalet. De här sakerna kommer ungefär att ta ut varandra i 

slutändan när det gäller landskapets budgetekonomi. 

Jag hoppas verkligen att landskapsregeringen kan uppnå sina mål-

sättningar för det är vi alla besjälade av.  

Som minister Perämaa själv sade så vis av erfarenheten så vet vi att vi 

lever i dynamisk värld. Det uppstår saker, man ska rädda chipsfabriken 

och lite andra saker som vi kanske ännu inte vet om när vi sitter här och 

som man måste hantera. Därför kan det nog vara skäl att minister 

Perämaa och landskapsregeringen tittar lite grann i varje fall också på 

centerns förslag till besparingar så ska vi hjälpas åt. Vi är också beredda 

att på förhand diskutera större saker. Att i efterhand komma och begära 

vårt godkännande kan bli svårare.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Givetvis, om staten går in för skattesänkningar så påverkar 

det åtminstone direkt sett skatteintäkterna, vilket påverkar avräkningen 

och det har vi varit fullt öppna med. Alla har varit medvetna om att 

sänkning av lönerna, parallellt med skattesänkning kan ge negativ ef-

fekt. Vi får ändå komma ihåg att statens målsättning med hela konkur-

renskraftsavtalet är att skapa ytterligare 35 000 arbetsplatser inom pri-

vat sektor jämte andra åtgärder som i förlängningen skapar totalt sett 

110 000 arbetsplatser. Det skulle ge en positiv effekt för hela samhällse-

konomin och skatteintäktsinflödet som helhet. 

Om allting faller på plats, och det får man hoppas, så då ser vi en bra 

utveckling framför oss. Men jag ser många orosmoment i det här innan 

vi är framme och därför måste vi inleda budgetarbetet utan att veta re-

sultatet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Verkligheten kan bli annorlunda än prognosen sade fi-

nansministern och visst är det ju så. Ingen kan veta vad som kan hända 

med oss själva eller vår omvärld. 

En sak funderade jag på och frågade efter i mitt anförande men jag 

uppfattade inte riktigt att finansministern tog upp det nu. Jag hoppas att 

det går att fråga ändå; de åtgärder som har behövts göras i vårt åländska 

samhälle under våren, har det funnits utrymme för dem inom de eko-

nomiska ramar som vi har eller har de på något sätt påverkat det verk-

liga underskottet som vi har?  
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Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag ber att frågan ställs på nytt. Jag uppfattade inte exakt 

frågeställningen. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Frågan gällde helt enkelt hur det verkliga underskottet ser 

ut just nu. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! För 2015 har vi ju resultatet via årsredovisningen och den 

ska diskuteras senare här idag. Vi har ett underskott på ungefär 11 mil-

joner euro. Det är ganska nära budgeten, men det får vi återkomma till. 

Hur underskottet ser ut just nu? Ledamoten begär ett mellanbokslut 

avgett så här. Till detta kan jag säga att landskapsregeringen har infört 

ett sådant system att vi genast efter sommaren internt i landskapsrege-

ringen noggrant kommer gå igenom det, ha en intern diskussion och ett 

mellanbokslut. Jag kan inte få fram ett mellanbokslut här genom att stå 

i talarstolen just nu. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Brage Eklund 

Fru talman! Debatten börjar lida mot sitt slut. Det är några saker som jag vill 

klargöra och få några frågor utredda.  

Först till den debatt som har förts när det gäller utbyggnaden av kortrutten 

östra och västra Föglö. Vi från Ålands Framtid har hela tiden sagt att vi stöder 

östra Föglö. Vi tänker inte ändra på det beslutet. Vi anser att det är ganska 

viktigt inte bara för själva kortrutten Kökar-Föglö och vidare utan det är 

också viktigt för de interna kommunikationerna mellan Föglö och Kökar om 

man ska bygga ut någon utökad kommunal service mellan kommunerna. 

Därför vill vi att östra Föglö verkställs. 

Däremot är vi i dagsläget väldigt skeptiska mot fortsättning på västra sidan 

och vi kommer inte att stöda det förslaget. Vi anser att i dagsläget finns det 

inte ekonomi till att göra återbetalningar. Vi anser att investeringen är för då-

lig. Man kommer att göra ingrepp på miljö när det gäller bankar, sönder-

sprängande av holmar och anslutningar av färjfästen. När det gäller anslut-

ningen till Föglö så kommer man i princip att isolera Degerby som är ett 

kärnområde för Föglö idag. Jag undrar faktiskt om alla Föglöbor har ställt sig 

frågan; vad händer den dagen en anslutning från fasta Åland landar ytter om 

Degerby och all trafik går förbi Degerby? Alla som har sommarstugor på 

Föglö har som princip idag att man handlar en del i Föglöbutiken och de 

kommer i så fall att åka förbi för man gör inte den här rundan tillbaka. In-

greppen blir stora. Ålands Framtid och jag anser att det inte är värt det i det 

här skedet. Jag hoppas att landskapsregeringen tar sig en funderade till på 

fortsättningen. I omröstningen kommer vi varken att rösta för centerns mot-

ion eller landskapsregeringens förslag. Vi kommer att lägga ner vår röst. 

När det gäller utmanarrätterna så har jag tjatat om dem många gånger i 

det förra regeringsprogrammet såväl som i det här regeringsprogrammet. Jag 

tog upp det i remissdebatten och frågade varför man nu i den här tilläggsbud-

geten har en skrivning där man ska definiera utmanarrätter och överväga ett 
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eventuellt införande. Jag undrar om det är en försiktighetsstrategi för att re-

geringspartierna inte är riktigt eniga eller vad är problemet? Jag fick inte svar 

på det förstås och det förväntar jag mig inte att få nu heller. Jag undrar hur 

man tänker uppnå alla sparmål om man inte är beredd att gå in i verksam-

heter som bedrivs i landskapsregeringens regi idag och införa utmanarrätter? 

Har utskottet överhuvudtaget diskuterat utmanarrätterna i behandlingen av 

tilläggsbudgeten? Jag hade ju upp detta i remissen och begärde att utskottet 

skulle diskutera varför man hade den här försiktiga skrivningen. Har utskot-

tet haft någon principdiskussion överhuvudtaget om vad man ämnar göra? 

Jag tycker att det andas en stor feghet i de här skrivningarna. 

Skrivningarna om naturbruksskolan är väldigt kortfattade. En omröstning 

har visat på ett resultat, man har inte tagit något ställningstagande. Det finns 

en skrivning att landskapsregeringens princip är att avyttra fastigheten, vilket 

jag sade i mitt anförande att det har man försökt i åtta år och man har inte 

lyckats. Jag tror inte att man kommer att lyckas nu heller. Det står inte några 

köpare på kö. I sådana fall handlar det väl om att skänka bort skolan. Vad 

tänker regeringen göra? Huvudspåret är en försäljning. Vad ska man göra om 

inte det lyckas? Ska skolan fortsättningsvis stå outnyttjad som ett möbelför-

råd eller är man inte öppen för att utlokalisera verksamheter som idag hyr lo-

kaler ute på stan? Är landskapsregeringen faktiskt så feg så att det inte vågar 

ta ställning i den här frågan? Vågar landskapsregeringen gå in i externa verk-

samheter och säga att nu får ni utnyttja våra lokaler som står tomma ute på 

landsbygden? Landskapsregeringen borde nog ta sig en funderare på det. 

Samtidigt som regeringen inför stora sparkrav på andra områden så borde de 

titta på de här möjligheterna.  

Sist men inte minst när det gäller Guttorp och skrivningarna där så är jag 

glad att utskottet i princip har omfattat vår motion, man har skjutit fram ti-

den till höstens budgetbehandling. Då får man tid på sig att diskutera med 

fiskelag, enskilda turister och vattenägare om hur man vill ha det. Man kan 

ha en dialog med landskapsregeringen på ett mera mjukt sätt och ha en tids-

plan så att man åtminstone hinner andas och fundera på vad det innebär.  

Det förekom tidigare här en diskussion om fiskevårdsavgifter. Jag fick inte 

riktigt klart för mig vem de här fiskevårdsavgifterna ska riktas till. Är det 

vattenägare eller alla invånare på Åland som ska betala även om de inte fis-

kar, eller är det fiskelagen? Vem ska betala fiskevårdsavgifterna? Det vill jag 

gärna ha ett svar på. 

Vi i Eckerö har hållit på med naturliga lekområden sedan 1992 via Eckerö-

kortet. Det första vi gjorde när vi började få in pengar var att restaurera na-

turliga lekområden. Idag har vi i princip alla områden, där vi kan och får, 

återställda. Sedan ska ju områdena underhållas på sikt. Det bästa sättet att få 

fiskestammen att öka är att skapa möjligheter för den naturliga leken. Tack, 

fru talman.   

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, talman! Tack ltl Eklund för stödet för östra Föglö som är så otro-

ligt viktigt för driftsekonomin framöver.  

Sedan gick ltl Eklund vidare och oroade sig för vad som händer med 

Degerby när man bygger ut västra Föglö, men där har vi ännu inte valt 

väg från det som miljökonsekvensbedömningen visar. Jag oroar mig inte 

för vad som händer med Degerby när man bygger ut trafiken västerut. 
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Jag oroar mig mera för vad som händer om vi inte har förmågan att ta 

det beslutet att vi vågar bygga ut västra Föglö. Det är nog mer väsentligt 

att vi gör det för jag är mera orolig för vad som händer med Degerby om 

vi inte gör det.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Jag tror att ltl Sundblom och jag kanske har lite delade 

meningar om vad som händer med Degerby i de olika scenarierna.  

Vi har en fungerande trafik idag. Det som möjligtvis nu kan ställa till 

vissa förstockningar i trafiken är väl kanske en period på 1-1,5 månad på 

sommaren där Skarven inte skulle ha tillräckligt med kapacitet. Det kan 

inte vara förenligt med god ekonomi och enligt miljöhänseende att man 

bygger ut en ny anslutning till Föglö bara på grund av 1,5 månads för-

stockning av trafiken. Övriga tider tror jag att trafiken kommer att löpa 

bra, annars kan man sätta in i extra resurser den tiden. Jag är mera oro-

lig om trafiken försvinner från Degerby än om den finns kvar.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Ltl Brage Eklund påstod att det blir dyrare och mer 

kostnadsdrivande att ta projekten med kortrutten. Var i tilläggsbudge-

ten står att det ska bli dyrare? Jag har snarare för mig att man har tidi-

gare i kortruttsutredningen sagt att här finns de största chanserna till 

inbesparingar. Varifrån får ltl Eklund påståendet om att det blir dyrare? 

Jag har förstått att utskottet gå in för att fortsätta att utreda och analy-

sera det så att vi får mera svar på vad det kommer att kosta. Tanken är 

också att det ska spara pengar och inte bara förbättra förbindelserna. Är 

det inte så, ltl Eklund? 

Ltl Brage Eklund, replik 

Ja, tanken är att spara pengar. Men fortfarande finns anslutningstrafik 

via färja och en öppningsbar bro, som jag har förstått det i varje fall. Nu 

kommer jag inte ihåg siffrorna. I kortruttsmeddelandet en gång i tiden 

så skulle anslutningen med bankar och broar kosta 30 miljoner, tror jag, 

från fasta Lumparland ut till den där holmen. Ingen miljöutredning har 

ännu visat vad som händer med vattnet när man stänger av naturliga 

genomströmningar vid bankar. Jag tror inte att intjäningen är så stor 

sist och slutligen att det är värt insatsen. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Ltl Eklund har ju uppenbarligen inte några svar och 

tror ifrån talarstolen. Är det inte bra då att vi gör som finans- och nä-

ringsutskottet har föreslagit och utreder det vidare istället för att vi läg-

ger det på is och inte alls får veta svaret? Är det inte bättre att vi utreder 

det? Då kanske vi kan spara in pengar samtidigt som vi förbättrar för-

bindelserna. Vore inte det bra? 

Ltl Brage Eklund, replik 

Nej, jag säger som det är, jag minns inte de här siffrorna nu. Men de här 

beräkningarna fanns ju i kortruttsutredningen. Den här rutten, om jag 
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inte minns helt galet, innebar den minsta intjäningen på hela rutten. Jag 

anser att det inte är värt att gå vidare och lägga ner resurser nu i det här 

skedet. Vi har egentligen inte resurser till det, det är bara att konstatera. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag ska upprepa det som jag sade under remissdebatten om 

utmanarrätter. Landskapsregeringen kunde i sin beredning av den här 

tilläggsbudgeten konstatera att man i omvärlden gjort så att utmanar-

rätterna har blivit en del av upphandlingslagstiftningen. Vi tittade på 

Sverige där man har gjort ett omfattande dokument, lagberedning, ef-

tersom utmanarrätter är en del av en upphandling. Man måste se det så. 

I Sverige gjorde man det seriöst så att det är en del av lagstiftningen. 

I den här tilläggsbudgeten säger landskapsregeringen att vi vill se om 

vi inte skulle kunna vara lika seriösa här. Då skulle också Ålands Fram-

tid ha uppnått det som är målet för dem som vill ha utmanarrätter. Man 

har en seriös dokumentation, dvs. lagstiftning, om hur det här går till 

istället för någon mer eller mindre vag skrivning i en budget. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Det är kanske jag som börjar bli lite otålig i den här 

karusellen. Man har hållit på och nött om utmanarrätter i åtta år. Den 

förra regeringen såväl den här regeringen har skrivningar i regerings-

programmet. När man tittar på vad man har åstadkommit under den 

här tiden så är det nästan ingenting av målsättningen. I det här fallet 

brukar jag kritisera framförallt moderaterna som får ta åt sig av detta. 

Moderaterna var en av dem som förespråkade utmanarrätter en gång i 

tiden, men de drev inte den frågan i den förra regeringen. Ambitionen 

kanske verkar avta i den här regeringen också.  

Jag litar på att Mats gör det här korrekt nu. Vi ska med iver se när 

lagförslaget och förändringarna kommer.  

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag blev lite överraskad över tituleringen här.  

Ltl Eklund, vad gäller Guttorp så får vi motsatta signaler. Ålands 

Framtid anser att landskapsregeringen uppenbarligen marscherar lite 

mera raskt i sina reformambitioner, så raskt att partiet Ålands Framtid 

anser att vi måste bromsa lite grann. Jag ser egentligen detta som ett 

positivt uttalande. Normalt brukar vi bara få kritik, som i frågan om ut-

manarrätter, om att vi är för långsamma. I frågan om Guttorp är reform-

ivern så stor så att partierna, till och med oppositionen, vill börja 

bromsa ner landskapsregeringen. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Ja det är så, finansminister Perämaa, när man är ivrig och har bråttom 

så måste man nog klargöra på vilket sätt man tänker göra det här och 

det har regeringen inte gjort. Regeringen ska se på möjligheterna. Men i 

tilläggsbudgeten står det inte klart och tydligt på vilket sätt regeringen 

tänker göra det här. Vi har sagt att vi inte är emot att det sker föränd-

ringar, men det måste vara landskapets ansvar att det finns en organi-
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sation, företag eller någon ser till att det finns möjlighet att tillhanda-

hålla fiskyngel på Åland idag. På vilket sätt har inte vi tagit ställning till 

och vi är inte kritiska till om det sker förändringar. I ivern nu att få nå-

got gjort så tror jag att landskapsregeringen hade lite för bråttom.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Jag delar långt ltl Eklunds åsikter om kortrutten och dess 

kostnader. Landskapsregeringen själv sade för ett tag sedan här att östra 

Föglö, som jag trodde skulle kosta 10 miljoner, nu lär ska kosta över 20 

miljoner enligt de senaste beräkningarna. Med det vid handen vet vi att 

västra Föglö kommer att kosta minst dubbelt mera. Vi är nog uppe i 

minst 60-70 miljoner för de här två projekten, vilket jag är förundrad 

över att man tänker fortsätta med. 

När det gäller östra Föglö, som Ålands Framtid är positiva till, så vet 

vi att utredningen har pågått länge och man börjar komma i mål så 

småningom. Antagligen kan man planera nästa år och bygga 2018 till 

2020 för ungefär drygt 20 miljoner. Är Ålands Framtid beredda att ge 

landskapsregeringen fullmakt att gå till banken och låna 20 miljoner för 

det här projektet? 

Ltl Brage Eklund, replik 

Ltl Runar Karlsson ställde en fråga till mig. Jag kan ställa en motfråga 

till ltl Runar Karlsson. När han satt som trafikminister och presenterade 

olika alternativ till kortrutt så fanns ju östra Föglö med i anslutningen i 

det programmet. Hur tänkte ltl Runar Karlsson då när han drev den frå-

gan? Det var ju i östra Föglö som detta i princip startades. 

Ja, vi är fortfarande för att östra Föglö ska byggas. Vi tror att det är en 

förbindelselänk i framtiden mellan Kökar och Föglö. Om man har någon 

önskan att det ska vara liv och rörelse skärgårdskommunerna så är det 

här en del av förbindelserna. Däremot tror vi inte på den stora satsning-

en på västra Föglö. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Det här börjar bli lite historiskt för det är jättelänge sedan 

som jag satt som minister. Hur vi resonerade då kommer jag visserligen 

ihåg men det är inte riktigt relevant. Prislappen var också mycket, 

mycket lägre utgående från vad man hade undersökt då. Nu har man 

gått vidare och gjort ännu mera undersökningar vilket samtidigt betyder 

att prislappen har stigit. 

Om man bygger östra Föglö så lämnar man Sottunga, Husö och Kyr-

kogårdsö på sidan och det var en av orsakerna till varför det mer eller 

mindre lades på is. Nu har dessutom prislappen kommit, nu säger man 

att det kostar 20 miljoner och antagligen blir det dyrare för det brukar 

det alltid bli. Jag fick heller inget svar från Ålands Framtid om de är be-

redda att ge landskapsregeringen fullmakt att gå till banken och låna. 

Lantrådet sade ju här att man var beredd att börja låna pengar nu. Det 

handlar om jättestora pengar som det ska lånas och vi har många andra 

investeringsprojekt framför oss som kostar många miljoner. Vi har geri-
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atriska kliniken som kommer att kosta 20 miljoner och mycket annat. 

Nu verkar det som om man börjar släppa på allt och man börjar låna 

pengar. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Vi har hela tiden sagt att vi tar avstånd från att land-

skapsregeringen ska börja låna upp pengar. När det gäller satsningar på 

infrastuktur så har vi sagt att man kan börja titta på olika finansierings-

former. Den dagen som landskapsregeringen presenterar att vi inte har 

ekonomi att bygga ut östra Föglö med egna pengar och de presenterar 

en annan finansiering så då tar vi ställning till det. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mikael Staffans, replik 

Tack, fru talman! Det gläder mig att höra ltl Brage Eklunds tankar om 

östra Föglö. Alla vet att en förbättrad trafik i skärgården skapar bättre 

förutsättningar för en hel levande skärgård. Det är just det som det är 

frågan om; en hel levande skärgård. Därför behöver man också utveckla 

andra rutter än bara östra Föglö. Västra Föglö är absolut inte den minst 

ekonomiska utbyggbara omställningen i trafiken, utan det är snarare 

den rutten som går över till Vårdö för den har man inte lyckats klura ut 

hur man ska få ekonom i oavsett vad man gör.  

Jag hoppas att ledamoten tittar lite grann och funderar på att stöda 

förslaget även för västra Föglö. Vad gäller miljöpåverkan så i de rikt-

ningar jag har sett så finns det inga bankar som ska byggas utan det är 

broar som ska byggas så vattengenomströmningen kommer inte att på-

verkas. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Jag tror att västra Föglö ligger ganska långt fram i ti-

den. Jag har nog blivit heltidspensionär när det blir aktuellt och kanske 

jag inte alls finns på det här jordklotet. Jag tror att det är 15-20 år fram i 

tiden innan vi har projektet västra Föglö. Det är verkligheten. Vi har 

inga pengar och ekonomi att börja låna sådana summor så att vi kan 

börja satsa på både östra och västra Föglö. Vi måste vara lite realistiska 

när vi pratar pengar.  

Som jag sade tidigare så fungerar trafiken på västra Föglö. Det är ju 

ingen katastrof om någon enstaka bil blir efter någon gång. Det måste ju 

vara acceptabelt. Under den här månaden som jag pratade om så kan 

man ha tilläggsresurser.  

Ltl Mikael Staffans, replik 

Jag hör hur ltl Eklund bekymrar sig över Degerbys överlevnad om 

färjtrafiken kommer att flytta på sig x antal hundra meter. Jag tror sna-

rare att det kommer att skapa bättre förutsättningar för butiken för det 

kommer att röra sig mera folk inom Föglö för att det blir mera och mera 
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attraktivt. Till den delen kommer Föglöbutiken att få bättre överlev-

nadsvillkor än vad de har idag.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Det är ett antagande och påstående av ltl Staffas. Det 

finns inte desto mera undersökningar utan alla har ju sin tro i det här. 

Jag tror att det blir tvärsemot. Går trafiken förbi Degerby så går den 

förbi Degerby och det är punkt och slut. Det är ingen som gör några av-

krokar idag. Man har ett resmål från A till B. Ser man att det är för 

många insvängningar för att handla lokalt så gör man inte det, utan då 

handlar man någon annanstans. Det här kommer man säkert bittert att 

få uppleva någon dag. Jag har sagt detta nu och det står jag för.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, fru talman! Jag tänker prata lite om fiskevårdsavgifter. Som jag 

har förstått så skulle de användas för att säkra att man ska ha råd med 

fiskyngelproduktionen. Det är väl rätt rejält att de människor som har 

vatten och använder det till fiske betalar för det.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Det är många som äger vatten men aldrig använder 

vattnen. Man har en del i ett samfällt vatten enligt mantal och största 

delen av dem så utnyttjar aldrig vattnen för fiske eller någonting, inte 

ens för husbehovsfiske. Då kan man ställa sig frågan om de ska vara 

med och betala för något som de aldrig utnyttjar via sitt ägande? Eller är 

det de som utnyttjar vattnen som ska vara med och betala. Det här be-

höver man ha klart för sig. Därför ställde jag frågan; till vem riktar sig 

fiskevårdsavgiften till? Det kommer inte fram och det borde man klar-

göra. Det bra att landskapsregeringen har tid på sig till höstens budget 

så kanske de reder ut de här frågorna.  

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, fru talman! Jag ser att det är de som fiskar som ska betala. Jag fis-

kar inte själv men min bror fiskar och därför kommer vi att betala avgif-

ter till vattenlaget.  

Det här är också en bit som är rätt så viktig för landskapet som är en 

av de stora vattenägarna runtom på Åland. Eftersom alla vattenägare 

ska ha ansvar och ta hand om sina vatten så innebär en stor del av detta 

att man också ser till att det finns yngel så att turismen och vanliga hob-

byfiskare får möjlighet att använda de åländska vattnen och fiska i dem. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Man bör ha klart för sig på vilket sätt man ska uppbära en fiskevårdsav-

gift. Hur har landskapsregeringen kontroll på vem som fiskar? Om nå-

gon fiskar privat, vem bevakar? Ska man anmäla att man fiskar och då 

betala fiskevårdsavgift? Hur många tror ltl Holmberg att kommer att 

anmäla att de har lagt ut näten en eller två gånger i året och på det viset 

ska de betala en fiskevårdsavgift? Ingen, tror jag. Det måste bli ett annat 

system. Därför menar jag att det är bra om landskapsregeringen får tid 
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på sig till hösten att fundera på alla de här frågorna och sedan presente-

rar man det förslaget tillsammans med den ordinarie budgeten. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Tack, fru talman! Det är alldeles för tidigt för att ge de exakta detaljerna 

hur fiskevården ska finansieras i det långa loppet. Vi återkommer med 

de beskeden till budgeten för 2017. 

Ett förslag på fiskevårdsavgift kommer att diskuteras på det rådslag 

som landskapsregeringen ordnar den 20 juni. Tanken är nog att vi ska 

ha en plan åtminstone före semestrarna, men det är säkert bra att ut-

skottet ger den här tiden. Tanken är, såsom det i fiskelagen sägs, att man 

har ett ansvar för att sköta sina vatten. I likhet med att man har en jakt-

vårdsavgift så kan man införa en fiskevårdsavgift på motsvarande sätt. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Fru talman! Det är klart att man likt en jaktvårdsavgift kan införa en fis-

kevårdsavgift. Man bör ändå fortsättningsvis ha klart för sig vem man 

riktar fiskevårdsavgiften till. Till rådslaget borde man egentligen ha ett 

förslag på hur man har tänkt sig. Då finns det tid för alla som är berörda 

att ta del av det förslaget så att man kan diskutera före landskapsrege-

ringen fastslår budgeten så att alla är överens. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Det är precis så som det är tänkt. Vi presenterar ett förslag i samband 

med rådslaget. I enlighet med jaktlagen så är det de som jagar som beta-

lar en jaktvårdavgift. I det här fallet skulle det inte vara kopplat alls till 

vattenägandet, utan den som fiskar betalar en årlig avgift. Man måste se 

det som ett sätt att köpa en aktie i fiske-Åland och den berättigar sedan 

dig till en rad saker. Men för att det ska fungera ska det finnas ett smart 

och effektivt uppbördssystem och det måste också finnas en kontroll-

funktion. Man har kvittot på fiskevårdsavgiften med sig på samma sätt 

som man har körkortet med sig i bilen. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Jag kan ändå se ett bekymmer i den här delen, men jag ska inte måla en 

viss sak på väggen nu. Jag förväntar mig att landskapsregeringen kom-

mer med ett förslag som diskuteras. Jag tror ändå att det kan bli ett be-

kymmer att fånga upp de som fiskar. På vilket sätt tänker man fånga upp 

de som fiskar? En jaktvårdsavgift kopplar man ihop med jaktlicens och 

jaktkort. När man tar ett jaktkort och hanterar vapen så har man en 

återkoppling till jaktvårdsavgiften. Men hur återkopplar man fisket med 

en fiskevårdsavgift om man köper ett nät eller ett kastspö? Det återstår 

att se. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 
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Minister Wille Valve 

Talman! Då vi diskuterar statistik i den här salen är det otroligt viktigt att vi 

är noga. Ltl Nordlund lyfte fram en artikel som har förekommit i en av våra 

lokaltidningar angående ökad droganvändning på Åland. Den artikeln base-

rade sig enbart på brottsstatistik och den baserades enbart på de fyra första 

månaderna från detta år. Artikeln publicerades den 2 maj. Det här är väldigt 

viktigt att komma ihåg. Man måste alltid sätta både siffror, påståenden och 

fakta i ett större sammanhang. Sätter man de här siffrorna i ett större sam-

manhang så ser man att på fyra månader, jämfört med andra år, är det inte 

särskilt anmärkningsvärt. Men om den här ökningen håller i sig hela året, då 

är det anmärkningsvärt. Det är jätteviktigt att vi hela tiden behåller det här 

perspektivet och även minns att de gånger när polisen gör ett större tillslag så 

får det också återverkningar, alltså direkta återverkningar på de siffror som 

ltl Nordlund hänvisade till, antalet brott. 

De beslut som vi fattar måste hela tiden grunda sig på en helhetsbild. En 

helhetsbild som kommer från dels fältarna, polisen, erfarenhetsexperter, 

fakta och statistik och inte bara en statistik utan all tillgänglig statistik som vi 

har.  

Som jag nämnde tidigare i en replikväxling så har landskapsregeringen nu 

sammankallat den operativa gruppen för risk- och missbruk. Då kan man 

som förälder fråga sig; vad har detta för betydelse? Det betyder att vi sätter 

oss ner med fältarna och med folkhälsan, vi diskuterar och går igenom läget. 

Vi får en lägesbeskrivning och vilka åtgärder som kunde verkställas under 

sommaren. 

Just nu får polisen skolning i fältövervakning av narkotika, vilket land-

skapsregeringen anser att är både behövligt och viktigt. Ungdomspoliserna är 

aktiva och får väldigt många förfrågningar från allmänheten.  

Jag fortsätter på ett annat tema som också berördes. Det handlar om det 

ökade antalet barnskyddsärenden som tidningen rapporterar om idag. Det 

handlar specifikt om en ökning på 116 inkomna barnskyddsanmälningar jäm-

fört med tidigare år. Även här gäller det att sätta siffrorna i ett större sam-

manhang, dels geografiskt och dels i tid. Jämför man exempelvis med Fin-

land, vilket är intressant eftersom vi har haft samma lagstiftning i grund se-

dan 2008, man införde en ny barnskyddslagstiftning. Då 2008 var antalet 

barnskyddsanmälningar i Finland 75 715. År 2014 är vi uppe i 106 970 barn-

skyddsanmälningar. Jämför man de åländska siffrorna med de finländska 

siffrorna och tittar procentuellt så ser vi att Åland närmar sig riksgenomsnit-

tet. 

Vad kan man då dra för slutsatser av det här? Nå, det finns några omstän-

digheter som man kan notera här. Det kan vara så att ålänningarna och myn-

digheterna har blivit bättre på att börja anmäla, för det är inte bara ålänning-

en i gemen som anmäler utan även myndigheterna.  

Det är intressant om man tittar på följande skede, vad händer efter själva 

barnskyddsanmälan och vilka konkreta åtgärder resulterar det i, öppenvård 

eller vård utanför hemmet? Här ligger vi kraftigt under riket, senaste tillgäng-

liga siffran var 7,5 procent i Finland och 3,3 procent på Åland. Vi har prelimi-

nära siffror som inte heller talar för någon ökning på det här området, vilket 

man kan tycka att är intressant. 

En stor pusselbit saknas, som de av oss som är väl inlästa på barnskydd 

känner till. Det är nämligen så att från och med den 1 april 2015 har det 
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kommit tre stycken nya myndigheter som i lag är förpliktade att göra barn-

skyddsanmälningar. Det är frågan om tullen, gränsbevakningen och utsök-

ningsmyndigheten. Även om vi har preliminära siffror för de åländska kom-

munerna så saknar vi fortfarande den ganska stora pusselbiten; tullen, 

gränsbevakningen och utsökningsmyndigheten. Jag kan konstatera, som jag 

just nämnde, att i följande steg fluktuerar det väldigt lite, i min hemkommun 

Jomala minskar det med en klient. Har det att göra med antalet ökningar? 

Det vet vi inte ännu i denna stund när jag står här talarstolen. Helt säkert är 

att vi kommer att följa upp det här framförallt med fokus med vad som hän-

der i nästa skede efter att anmälan har gjorts. Tack för ordet. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Tack, talman! Tack minister Valve för en mer balanserad bild av verk-

ligheten även om jag och övriga i den här salen är oroade över ungdo-

mars narkotikabruk.  

Det är väldigt bra att man har sammankallat risk- och missbruks-

gruppen. Det finns en gemensam faktor mellan ungdomars narkotika-

bruk, ungdomars nyttjande av rusmedel överlag och barnskyddsären-

den. Det handlar ofta om vuxnas alkoholbruk och missbruk.  Vi har ju 

en tradition, och man får använda det uttrycket, att nyttja alkohol på ett 

ganska ohälsosamt sätt här på Åland, vilket förstås lär våra ungdomar 

att nyttja rusningsmedel överlag. Det är en tradition som vi för vidare. 

Barnskyddsärendena ökar i takt med vuxnas bruk. Att arbeta med frå-

gan på bredden och inte bara spetsa in sig är mycket klokt. 

Minister Wille Valve, replik 

Tack, ltl Johansson. Ja, så är det. Det finns också en positiv bieffekt av 

det förebyggande arbetet som landskapsregeringen nu i år har sjösatt, 

exempelvis Tobaksfri duo. Flera av de föräldrar som ingick avtal med 

sina barn om tobaksfrihet slutade också röka, vilket är ett led i det som 

ltl Johansson just nämnde. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Jag håller med minister Valve att det är farligt att 

börja titta på statistiken. Det kan lätt bli fel där. 

När jag tittade igenom artikeln i morse så blev jag själv att fundera på 

att det är väl så här det ska vara egentligen, att antalet barnskyddsären-

den ökar. När kommunerna satsar mera på familjearbetet så kan man 

hjälpa familjerna i ett tidigare skede. Tidigare när kommunerna kom in i 

barnskyddsarbetet då gällde det ofta en placering direkt. Nu kommer 

man in tidigare med stödjande åtgärder som i öppenvård. Det medför 

att kommunerna kanske kommer in tidigare och hjälper familjer på 

plats i hemmen. Jag tror att det är bra att kommunerna kommer in tidi-

gare. På det sättet gör vi familjerna starkare. 

Ltl Göte Winé, replik  

Ltl Winé, vad gäller det sistnämnda så delar jag långt den uppfattning-

en. Det finns ju positiva effekter av en barnskyddsanmälan. Det kan leda 
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till terapi, alternativ till våld och sådana saker att man kommer till rätta 

med oegentligheter i samhället och i familjen. 

Ltl Göte Winé, replik  

Det kan också gälla hjälp i föräldraskapet. Man kommer in tidigare i 

barnens liv. Det behöver inte vara så farligt att familjearbetare från soci-

alen kommer in och hjälper på plats. Jag tycker att det är jättebra. 

När det gäller missbruk så behöver man nog ta till vara oron och 

lyssna. Det finns ofta någonting bakom, attityder eller någonting annat, 

som gör att man måste vakna och reagera.  

Mycket har gjorts. Polisen måste till exempel komma in i ett tidigare 

skede. Jag vill lyfta fram projektet Nollvision där vi jobbade med attity-

der. Vi ska inte säga att människor inte ska vara oroliga, vi ska lyssna på 

dem.  

Antalet poliser har ökat på senare tid. Nu är det andra året i rad som 

poliserna har droger som ett av de mest fokuserade områdena. Arbetet 

pågår och det kommer säkert också att fortsätta. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Eriksson, replik 

Tack, talman! Det finns ett ordspråk; ”lögn, förbannad lögn och sta-

tistik”. Det är bra att minister Valve är uppmärksam på det här. Det som 

anfördes är förnuftigt. Man ska ha is i hatten när det kommer statistik-

uppgifter men man ska inte förringa dem, för säkert finns det ett korn av 

sanning i allt det här. 

Om vi tar narkotikabrott och statistik så vet jag av egen erfarenhet att 

det bara behövs 2-3 fall extra på Åland så far statistiken i höjden när det 

gäller antal brott.  

Jag exemplifierar detta lite kortfattat. Vi säger att det har kommit in 

ett parti hasch till Åland som används av några personer i vissa områ-

den. På vissa platser kan det bli 15-20 brott och då blir det en stor ök-

ning av antalet brott fast de kanske görs i en viss liten krets. 

Minister Wille Valve, replik 

Tack, ltl Eriksson. Det var bra synpunkter. 

Ltl Roger Eriksson, replik 

Attityder är viktiga och det är vi vuxna som ska vara förebilder för våra 

barn. Det finns en viss uppfattning ute bland barn och ungdomar att 

droger inte är så jättefarliga. Mycket information fås från internet och 

annan media. Vi vuxna måste kunna ta debatten. 

En kommentar när det gäller barnskyddsanmälningar, det är riktigt 

att anmälningarna har ökat. Man ska också hålla i minnet att många av 

de utredningarna är helt okej. Familjer får socialt stöd och information. 

Vid ytterst få familjer tillgriper man det yttersta verktyget, dvs. omhän-

dertagandet av barnet. Jag tror att anmälningsbenägenheten har ökat, 

men det är bra för då kommer stödåtgärderna in i ett så tidigt skede som 

möjligt, vilket bara är positivt. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Först vill jag tacka minister Valve för att han tar sig upp i ta-

larstolen och engagerar sig lite i den här frågan. Det är precis det som 

behövs nu, ett politiskt engagemang. 

Jag reagerade lite när ministern Valve sade att ”om ökningen fortsät-

ter hela året blir det anmärkningsvärt”. Ja, statistiken kanske visar det i 

höst. Hela den här debatten går ut på att det inte ska bli en ökning i sta-

tistiken i höst och därför försöker jag väcka den här frågan. Det är verk-

ligheten. Verkligheten ser narkotikapoliserna och fältarna varje dag och 

varje stund. Vi måste visa engagemang för att sätta stopp för det här. 

Jag blir väldigt ledsen när jag hör den ena efter den andra i rege-

ringspartierna ställa sig upp och försöka lugna ner oss och säga att det 

inte är så farligt. Det är precis det motsatta som vi borde göra från 

Ålands lagting, Ålands parlament. Vi borde visa ett engagemang och 

hjälpas åt att stoppa fanstyget, ursäkta, som håller på att sprida sig i vårt 

samhälle. 

Minister Wille Valve, replik 

Tack, ltl Nordlund. Jag kan försäkra att vi har beredskap att göra ännu 

mera än det vad vi har nämnt. De närmaste månaderna kommer vi att 

följa den här situationen väldigt noggrant. 

Det finns skäl att minnas, det som nämndes i tidigare replikväxling, 

nämligen hur mycket brottsstatistiken kan variera beroende på omfatt-

ningen av tillslaget. Det är alltid viktigt att bära det i minnet innan man 

drar alltför snabba slutsatser. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Åland är ett litet samhälle. Något enstaka fall kan påverka 

statistiken väldigt mycket, ja det är rätt. Men någon enstaka person, nå-

gon enstaka ”dealer” kan förstöra hela det åländska samhället också. 

Snälla minister Valve, snälla landskapsregering, engagera er i den här 

frågan! 

Minister Wille Valve, replik 

Landskapsregeringen är i högsta grad engagerad i den här frågan. Åland 

är ett litet samhälle och det är både vår styrka och vår svaghet. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Stephan Toivonen 

Tack, fru talman! Ärade ledamöter, jag ställde cirka 25 frågor här i förra anfö-

randet och jag har inte uppfattat så många svar. En av de mest centrala frå-

gorna var att i lagförslaget står att ”stödet behöver inte anmälas till den 

europeiska kommissionen då det faller inom ramen för den så kallade un-

dantagsförordningen i den europeiska unionens regelverk”. Jag har försökt 

ta reda på. Jag har hört saker ting som verkligen inte låter som om det faller 

inom ramen för det här regelverket. Därför vill jag att den ansvarige, om det 

sedan är vicelantrådet, lantrådet eller någon annan, skulle redogöra inför lag-
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tinget om det faktiskt förhåller sig på det här sättet. Som jag ser det så är 

lantrådet ansvarig och den föredragande ministern var inte här lagen skulle 

presenteras, inte den andra dagen när vi hade remissdebatt och inte nu idag 

när vi debatterar igen. Jag tycker att det är lite oansvarigt. Jag föreslår därför 

bordläggning i det här ärendet när det gäller denna lag. Men förhoppningsvis 

får vi svar ännu idag.  

Fru talman! Jag gissade att jag inte skulle få svar därför har jag ett annat 

anförande som inte alls har något med vindkraften att göra. 

Från regeringens håll har ni många gånger efterlyst förslag från opposit-

ionen; sparåtgärder eller förbättringar. I princip anser jag att det är regering-

en som ska komma med förslag och vi ska nagelfara dem. Men då blir man 

kallad för motståndare men okej, det får vi ta.  

Jag tänkte nu komma med några idéer. Som lantrådet sade, kanske innan 

hon blev lantråd: ”All vishet kan inte rymmas i ett parti”. 

Herr talman! För många år sedan jobbade jag som forskare och höll på 

med ett projekt kring Ulf af Trolle, även kallad företagsdoktorn och företags-

sanerare. Han var en legend på 1970-talet. Han kom in som kon-

sult/projektledare i företag som var i kris och hade överlevnadsproblem. Han 

svängde företagen till vinst och for till nästa projekt. Det här projektet var 

väldigt spännande. Vi försökte få någon slags övergripande modell över hur 

han gjorde. Man kan säga att han var som en trollkarl. 

När jag trädde in här i lagtinget så insåg jag meddetsamma att det fanns en 

hel del likheter mellan de situationer som han var inne i och det som vi har 

här, även om det också finns skillnader mellan industriföretag och offentlig 

sektor. 

Det som var hans första uppgift, paradoxalt nog, var att skapa en krismed-

vetenhet. Han kom in i ett företag som hade jättedåliga resultat men ändå så 

var det krismedvetenhet som var det viktiga. Företagen försökte gömma un-

dan förluster, de skyllde på andra och sade att det beror på tillfälliga saker 

osv. Krismedvetenhet var en viktig sak. 

I Finland har man skyllt på finanskrisen, nu har man äntligen börjat tala 

om kostnadsnivån. På Åland skyller man på klumpsumman, men klump-

summan har vi och den måste vi anpassa oss efter. Nu har vi kanske börjat 

tala om lite annat. 

Herr talman! Ni minns vår budget som vi fick här i höstas. Den uppvisade 

ett överskott på 90 miljoner. Jag, och några andra, kritiserade det och till slut 

visade budgeten ett underskott på 17,6 miljoner, vilket var den rätta summan 

enligt mig, men det nämndes ingenstans  

Jag lämnade också in en motion om att uttaget från PAF skulle minskas. 

Det föranledde en replik där ledamoten sade att då blir underskottet ännu 

större och det är helt klart att det blir större, men det kanske visar en bättre 

bild av verkligheten så att man får den här krismedvetenheten som jag ser att 

är viktig. 

En annan detalj är detta med att gömma undan och man talar om hållbar-

hetsgap. Visserligen låter de poetiskt vackert, men det är kanske bättre att 

kalla det för vad det är; ett budgetunderskott. Därför har jag försökt undvika 

den vackra beskrivningen. Nu talar vi om situationen som den är och det är 

absolut steg ett. Det var det som Ulf af Trolle också alltid gjorde.  

Herr talman! Den andra principen som Ulf af Trolle hade var att alltid 

starta uppifrån, aldrig nerifrån, när det gällde, tyvärr, att skära ner i perso-
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nalstyrka eller löner. Därför kändes det väldigt naturligt för mig att lägga två 

motioner om sänkning av lagtingsarvodena och ministerlönerna. Oberoende 

av vad som händer på fastlandet så visste jag att vi inte kommer att påverkas. 

Vi har ingen semester, vi kan sitta och dricka så kallade paraplydrinkar om vi 

vill och vi har ingen övertid. Hur ser finansminister Perämaa på möjligheten 

att börja uppifrån och skära på era löner och på våra arvoden?  

Den tredje åtgärden som Ulf af Trolle alltid använde sig av var att föregå 

med gott exempel. Han var morgonpigg, han gick aldrig in via vanliga in-

gången utan han gick alltid in via fabriken. Han gick in i slutet av nattskiftet 

och gick alltid ut på kvällsskiftet för att visa att han är där under hela skiftet.  

Lantrådet, då undrar jag, eftersom jag jobbar i fel hus, hur står det till i re-

geringskansliet? Startar ni under nattskiftet? Slutar ni under kvällsskiftet? 

När det gäller klassiska klämdagar, hur är det med närvaron? Det kan vara 

gammaldags med närvaro, men närvaro som förebild kan vara väldigt viktig.  

Eftersom jag skriver en hel del insändare så får jag också en hel del tips. 

Hur har det varit med närvaron så här långt? Det talas om många semestrar 

osv. Nu pinar vi er att ni ska vara här under plenum. Men sedan resten av 

juni när vi försvinner, hur ser det ut med semester? Är semestrarna inplane-

rade i juni, i juli eller när då? Det är frågan om att vara förebild. Det är före-

bild som ger föredöme. 

Igår läste jag att Orkla har precis den här principen. Pasi Flinkman och 

tjänstemännen har skurit ner sina löner, men här har ni inte valt den meto-

den. Tack, jag ska inte gå så mycket över tiden.  

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Jag blev faktiskt lite upprörd när jag hörde ltl Toivo-

nen prata om förebilder och om att vi ska sänka lagtingslönerna. Jag 

tycker att vi jobbar ganska mycket i utskotten. Det är en annan sak om 

man inte är närvarande i utskotten och kanske är på något helt annat 

ställe och njuter av tillvaron någon annanstans medan andra jobbar i ut-

skotten. Jag tycker att man lite måste se sig själv i spegeln också och 

titta på vad man gör.  

Jag kan också tänka mig att sänka ersättningen för lagtingsledamö-

terna om man gör det generellt inom alla yrken i samhället. Då kan vi 

också vara med att förstås och dra vårt strå till stacken. Men att stå och 

tala om förebilder och sedan själv inte delta i utskottsarbete, det tycker 

jag faktiskt att är väldigt magstarkt. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Kanske man kan diskutera saken fastän man inte är felfri själv? Jag är ju 

inte förebild för alla tjänstemän, det är ju regeringsmedlemmarna. Som 

ledamoten vet jobbar vi inte heller 100 procent, 24/7. Vi jobbar 60 pro-

cent av tiden. Vi är i en helt annan situation än regeringsledamöterna. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Vi har ju 67 procent av en viss löneklass och det är 

vårt arvode, men då förutsätts man åtminstone vara 67 procent på plats.   
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Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, herr talman! Som jag sade, ingen är felfri. Jag tycker att det är 

onödigt att fortsätta att skjuta budbäraren. Jag kommer att fortsätta att 

tala även om jag inte är felfri.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, herr talman! Ingen kommer väl att stoppa Stephan Toivonen från 

att tala, det är inte det som det rör sig om. Däremot tycker jag att det 

borde börja tittas på vad man talar om. Att säga här att det inte jobbas 

från regeringens håll och själv sitta hemma i Portugal och skriva insän-

dare och sedan här i lagtingets plenum säger att man är ledig och drick-

er parasolldrinkar. Vem är det som är ledig? Ska vi jämföra? Hur mycket 

har ltl Stephan Toivonen varit ledig jämfört med de övriga ledamöterna? 

Någon begränsning får det vara. Fortsätt gärna, men för en saklig poli-

tik, för detta är rent och skärt struntprat! 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, herr talman! Jag försökte välja mina ord och jag tror inte att jag 

har beskyllt någon, utan jag ställde frågor om hur det var.  

Detta med paraplydrink var bara för att det har raljerats. Jag dricker 

inte paraplydrinkar om det var det som ledamoten avsåg.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Jag stryker min replik. Mina kamrater har sagt vad som behöver sägas 

och jag har ingenting mera att tillägga. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Innan ltl Toivonen lämnar talarstolen så uppfattades inte någon bordläggningstid i för-

slaget om bordläggning. Är bordläggningen till nästa plenum eller till något annat speci-

fikt plenum?  

Ltl Stephan Toivonen 

Ursäkta, till nästa plenum. 

Ltl Bert Häggblom 

Tack, herr talman! Diskussionen om tilläggsbudgeten gäller bara en inbespa-

ring på 1,7 miljoner och lagtinget har diskuterat mycket.  

Min uppmaning till finansministern under det kommande året är att för att 

uppfylla regeringsprogrammet, i punkt 1: ”Trenden med ett växande negativt 

årsbidrag och resultat måste brytas”, så krävs det ännu mera. Ni har också 

vårt stöd från obunden samling att jobba ännu hårdare med inbesparingar. 

Det bör regeringen titta på ännu mera än vad ni har gjort i den här tilläggs-

budgeten. Jag är lite besviken på att tilläggsbudgeten inte är tillräckligt tuff.  

Jag hoppas också att landskapsregeringen, fast finansutskottet inte har 

gått in för det, stoppar byggnaden under avdelning infrastruktur. Jag hoppas 



  

738 

att finansministern till den delen kan se till att infrastrukturministern inte 

förverkligar det. Man måste kunna ompröva det eftersom finansutskottet sä-

ger att man ska privatisera. Det är underligt att en moderat minister tänker 

driva igenom någonting sådant och inte privatisera. Jag hoppas att den libe-

rala finansministern kan se till att det inte förverkligas. 

Sedan projektet östra och västra Föglö, det finns inte pengar idag. Det är 

bara så. Varför inte avvakta nu tills finanserna är sådana att det skulle kunna 

göras? Det här är ingen ny fråga överhuvudtaget. Den som har varit med 

länge här i lagtinget vet att det är ett 25 år gammalt projekt som diskuteras 

som om det skulle vara uppfunnet nu, men så är det inte. Det har diskuterats, 

det diskuteras återigen och det har inte funnits pengar. 

Till dem som säger att projektet ska rädda skärgården, så Föglö fick sin fär-

jetrafik för över 50 år sedan och efter det har Föglös befolkning halverats. Ju 

bättre trafik så ju mer minskar befolkningen, tyvärr. Det är bara ett faktum. 

Vi har ett svårt dilemma. Ingen har kunnat lösa det här dilemmat. 

Jag hoppas att landskapsregeringen kan titta på vilka satsningar man gör i 

näringslivet. Man har sagt att man räddade en fabrik på Åland med 5 miljo-

ner.  

Det finns ett projekt med att sätta Pommern i en flytdocka och ändå ska 

Pommern ligga i vatten. Ordna en flytdocka till Åland, ta upp Pommern men 

samtidigt skulle man kunna ha en näringslivspolitisk satsning på det och ut-

nyttja det till två delar; näringslivet och musealt, inte bara Musealt, det är så 

mycket pengar. Man pratar om att spara 4 miljoner på kommunerna, men 

här är vi beredda att sätta 5 miljoner landskapspengar på en flytdocka, utan 

att det nu diskuteras. Finns det andra möjligheter? Kan vi tänka oss göra på 

något annat sätt? Som jag sade i remissen av det här ärendet så finns det i 

Europa tre fartyg som flyter utan att de ligger i flytdocka. Man måste kunna 

tänka om. Samtidigt är väl alla ense om att Pommern ska bevaras. Finns det 

några andra möjligheter som vi kan utnyttja samtidigt? Tänk i de banorna, 

om det ger möjlighet! Vi hoppas att näringsministern kan titta på det. Kan vi 

skapa sysselsättning så är det bra. 

Eftersom det idag togs upp droger i samhället så vill jag också kommentera 

det. Ni pratar om arbetsmarknadsåtgärder men ni nämner inte ungdomar 

med ett ord i budgetförslaget. När ungdomar sysselsätts så använder de inte 

droger. Det viktiga är att vi inte får ungdomsarbetslöshet, som vi tyvärr har i 

det åländska samhället idag. Där har landskapsregeringen en mycket viktig 

funktion och då tror jag att all statistik kommer att vara till fördel. Se till att 

ungdomar har jobb och skapa jobb.  

I staden har jag tagit initiativ att man ska skapa sommarjobb och ge 

pengar, men från tjänstemannahåll bryr man sig inte om det. Jag hoppas att 

landskapet kan göra det eftersom staden inte kan göra det. Nu har det snart 

gått en sommar igen utan man gör någonting. Tack.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, talman! Ja, ltl Häggblom, jag är lite äldre så jag kan tala om att det 

var 60 år sedan den första planen för östra Föglö fanns, det var 41 år se-

dan som det var nära till skott med västra Föglö men projekten är fortfa-

rande är ogjorda. 

Det handlar om att inbesparingen blir så pass stor att den betalar en 

hel del lånade pengar att också bygga ut för. Jag räknade ut det här på 
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sensommaren 2010, om jag inte kommer ihåg fel, och då kom jag till en 

inbesparing, efter att jag hade lappat hålen som fanns, på cirka 1,4 mil-

joner per år på driftinbesparingar. Det är ganska bra med pengar att be-

tala av ett lån på. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, herr talman! Vi har olika uppfattningar. Ltl Torsten Sundblom är 

beredd att låna pengar till detta projekt och vi från obunden samling sä-

ger nej till det. Ur den synpunkten så finns inga möjligheter att förverk-

liga projektet enligt vår åsikt. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, talman! Det är ju på det viset, att för varje år som går där vi inte 

har förverkligat projektet så tär det mera och mera på driften. Man kan 

kalla det för budgetslitage som uppstår på grund av att man inte gör åt-

gärder som kan spara resurser och som vi längre fram behöver till 

många av de andra mjuka värdena. Det är så som jag tänker på det hela. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Herr talman! Det finns inte pengar och det kommer inte att finnas under 

en överskådlig tid utgående ifrån de skatteintäkter som finns nu. Därför 

ska vi inte gå in i det här projektet överhuvudtaget. Nyttan av det har 

inte påvisats, åtminstone kan inte ltl Torsten Sundblom övertyga mig att 

ändra mig. Tvärtom, det kommer att komma nya former av färjor med 

mindre besättning, vilket statens tekniska anstalt håller på att utreda. 

Det kommer att bli förarlösa färjor, det håller man på att utveckla i Fin-

land och det kommer att skapa lägre kostnader och nya färjor.   

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, herr talman! Det är ett intressant resonemang som ltl Bert Hägg-

blom lyfte fram just gällande Pommern och den här torrdockan som nu 

ska byggas. Jag är även mycket ifrågasättande till att vi helt utan dis-

kussioner och debatter ska ge så där mycket pengar till ett projekt som 

man kanske kunde lösa med billigare medel. Det är något som regering-

en borde se över en gång till. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, herr talman! Det är positivt att man ifrån regeringsblocket kan 

tänka sig att titta på sådana här frågor, att man inte har den här skytte-

gravspolitiken som jag lite upplever beträffande infrastruktursatsningen 

och byggandet av en tvättcentral. Jag tror att de flesta i regeringsblocket 

tycker att det är vansinnigt, men man kan inte tänka sig att ändra det i 

utskottsbetänkandet. Det är bra att det finns öppningar för detta. Det är 

så som vi måste göra om vi ska spara pengar. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, herr talman! Det är lite i parlamentarismens natur att det blir 

skyttegravsmöjligheter.  
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När det gäller Pommern, hela Ålands skatteklenod, så behöver man 

nog se över helheten så att det inte bara är landskapet och inte heller 

bara Mariehamns stad som ska stå för kostnaderna. Vi vet att det finns 

andra lösningar som eventuellt är mer fördelaktiga. Man skulle nog 

kunna ta detta en runda till. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag delar många av ltl Häggbloms åsikter. Jag kan inte 

undgå att nämna byggandet av vägstationen, tvätthallen eller garaget el-

ler vad man kallar det för i Möckelö för 1-2 miljoner. Ibland blir jag för-

undrad över vart ideologin har tagit vägen i det här parlamentet. Jag blir 

faktiskt konfunderad. 

Tidigare har centern gått i bräschen för att privatisera ungefär 70 

procent av trafikavdelningens verksamhet. Nu finns det ett förslag från 

centern att privatisera de resterande 20 procent och ungefär 10 procent 

utgör myndighetsbiten på trafikavdelningen. Men inte ett ord! Inte ett 

ord, från det partiet som ska vara ett högerparti, att man borde privati-

sera. Istället är man tyst och menar antagligen då att man ska bygga en 

vägstation och inte privatisera. Allt annat är ju orimligt, att tänka sig att 

bygga en vägstation och privatisera, så tokigt kan de väl inte vara ändå? 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, herr talman! Ja, ltl Runar Karlsson och jag är helt överens i den 

här frågan. Jag ställde samma fråga till ansvariga ministern och till 

landskapsregeringen. Man bör titta på det här. Gör det inte till en pre-

stigesak! Titta noggrant på detta och bjud ut det.  

Man ska också komma ihåg att liberalerna ansåg att man skulle nyttja 

naturbruksskolan tidigare, men nu har de ändrat sig och vill sälja den. 

Liberalerna har ju visat att man kan ändra sig från ett tidigare lagting. 

Moderaterna bör också ändra sig beträffande den här vägstationen tyck-

er jag. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag utgår väl ifrån att det här projektet ska behandlas i den 

ordinarie budgeten för 2017. Det här ger inte klartecken och det finns 

inte pengar.  

Nog skulle det vara önskvärt om någon från regeringen nu skulle gå 

upp och berätta lite mera om det här projektet och vilka planer man har. 

Parlamentet skulle önska veta om man ska satsa några miljoner, om 

man ska privatisera, om man sedan ska sälja vägstationen till någon pri-

vat och vad den ska innehålla. Nog borde parlamentet åtminstone kunna 

kräva det av regeringen, det är nog det minsta vi kan kräva i alla fall. Jag 

vädjar till regeringen; kom upp och berätta! 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Talmannen påminner om att repliken ska rikta sig till anfö-

randet, inte till någonting annat. 
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Ltl Stephan Toivonen 

Herr talman! Ärade ledamöter, ”det frågtes blott, det gavs ej svar” var det nå-

gon som sade.  

Men, ni får tala, det gäller ändå ett ärende på 2,7 miljoner lika mycket som 

regeringen vill skära från sjukvården och bidrag till invånarna. Men svar går 

det inte att få. 

Jag noterade att det egentligen finns tre övergripande problemställningar 

så här långt i debatten. Jag har hälften kvar, men vi får se hur det går. 

För det första; Åland har ungefär 50 procent förnyelsebar el, det framgår 

inte ur lagförslaget. Andelen koldioxidfri el är ungefär 70 procent, det fram-

går inte heller ur lagförslaget. Målet är 20 procent till år 2020. Varför ska 

man då sätta 2,7 miljoner euro på detta? Ltl Bert Häggblom sade att vi sparar 

1,7 miljoner på den här omställningsbudgeten. Detta skulle spara ännu mera. 

Okej, det är på flera års sikt. 

För det andra; är det här i enlighet med EU-reglerna? Jag återkommer till 

den frågan. 

För det tredje; varför ska vi subventionera en enda energiform? Vad vi 

kunde höra av Orklaprocessen så hamnar vi också in på biogas. Varför inte ha 

planen först och sedan titta på vad vi ska satsa på vindel, vad vi ska satsa på 

biogas och vad vi ska satsa på bergvärme osv. Man kan inte ta en källa nu och 

satsa 2,7 miljoner, det är fel väg. 

Herr talman! Angående stödet enligt EU-reglerna, jag känner inte till dem 

så bra, men jag har försökt ta reda på och jag har lyssnat på vad andra säger. 

Som jag sade, vi har 21 vindkraftverk och enligt förordningen ska det vara 

färre än sex vindkraftverk. Jag har förstått att man kan räkna på det viset att 

om de går på samma linje så räknas de som ett fastän det är flera stycken. På 

det sättet kan man komma ned till exakt sex vindkraftverk. Då är frågan; är 

exakt sex färre än sex? Nej! Jag vet inte om jag har rätt men eftersom ansva-

rig ministern inte finns här så säger jag att okej, låt oss säga att det är på det 

sättet. 

Det var någon som sade att någonstans i Europa så har EU helt enkelt gjort 

fel. Man har beviljat det här stödet i misstag, man förkastade inte notifiering-

en. Det var sex stycken vindkraftverk. Är det så att landskapsregeringen förli-

tar sig på att EU än en gång ska göra ett misstag? Är det detta som ligger 

bakom? Stödet behöver inte anmälas och så vidare bortåt. I så fall är det nog 

på en synnerligen bräcklig grund. Den information ni har fått kan vara fel. 

Den här informationen har jag fått. Jag skulle vilja ha ett svar av vem som 

helst här i plenum. Jag vill att samtliga ledamöter ska höra detta innan vi fat-

tar beslut. 

Herr talman! Sedan gäller det också de tidigare stöden som nu har väntat 

och väntat. Här säger man bara; ”de är långsamma”. Kanske det beror på att 

det inte heller där är helt säkert. 

Herr talman! I tidningen noterade vi att det fanns lite artiklar om de här 

företagen. Man kunde se en helt ny problemställning. Företagen har ju beta-

lat ut dividender under många år. Nu när de har problem, ja då kommer de 

till regeringen och vill ha understöd. Det finns många företag och många 

branscher där konjunkturerna svänger. Jag undrar om det här är den kom-

mande näringspolitiken? Företagen betalar ut dividender när det går bra och 

sedan kommer de till regeringen när det går dåligt. 
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Jag har tidigare fått den uppfattningen, jag tror att t.o.m. var stadsfullmäk-

tigeordförande Gunell som nämnde att det var 1 300 privatpersoner som var 

ägare. Men i ena tidningen fanns en lista på ägarna. Ägarna är allt från Ca-

leum, Robert Mattsson, Ab Sveden, Ålands ömsesidiga, Carita Blomsterlund 

och Eriksson Capital. 

Talmannen 

Ursäkta, ltl Toivonen, man får inte nämna namn på sådana personer som inte kan vara 

med i den här salen och försvara sig. Jag ber att ledamoten återgår till sitt anförande 

och håller borta de namn som inte är närvarande i salen och kan försvara sig. 

Ltl Stephan Toivonen 

Ja, jag ville illustrera att det inte är privatpersoner, det är många aktiebolag 

som är ägare. 

Talmannen 

Det spelar ingen roll. Nu går ltl Toivonen vidare i sitt anförande och lämnar bort de sa-

kerna. 

Ltl Stephan Toivonen 

Ja, jag tänkte inte nämna namn. 

Det finns många risker i det här, dels att det har varit vinster tidigare. Ett 

bolag kan ju gå på vinst under ena halvåret och förlust under det andra halv-

året. Vi har inte heller fått någon förklaring till hur det skulle göras i så fall. 

Eftersom vi vet att det finns ett korsägande, har man diskuterat med EU om 

de godkänner det? Eventuellt räknas man separat, men alla är ändå tillsam-

mans.  

Herr talman! Ju mer jag läste detta desto trassligare blev den här härvan, 

kors och tvärs och fram och tillbaka.  

Jag noterade när jag lyssnade på inspelningen från lagtinget den 27 april 

att minister Perämaa då sade; ”vi står fast vid våra löften”. Jag funderade ef-

teråt, vilka löften har man gett? Vem är vi som har gett? Vem är det som har 

fått de här löftena? Och framförallt när har man fått löftena? 

Vi som minns längre bak i tiden kanske kommer ihåg fallet med Birka och 

Wärtsilävarvet. Det blev väldigt, väldigt dyrt.  

Herr talman! Jag funderar också över den demokratiska principen att det 

här lagförslaget gäller sju år framåt. Vi har mandat fyra år framåt av våra väl-

jare, inte sju år. Det är ytterligare en sak som strider mot min rättskänsla. Jag 

vet att jag är ny här, det vet vi allihop.  

Talmannen 

Talmannen påminner om att tiden redan har gått över med två minuter. Vill ltl Toivo-

nen fortsätta? Talmannen ser gärna att ledamoten fortsätter med en gång och inte står i 

talarstolen och tar upp tid.  

Ltl Stephan Toivonen 

Herr talman! Ja, jag är klar för tillfället. Jag får begära ordet på nytt.   

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, herr talman! Ltl Toivonen talade om företag som delar ut dividen-

der och sedan kommer till staten och behöver pengar när de är kris. Men 

det är ju vardagsmat i det kapitalistiska systemet. Det är bara att se på 

bankerna. När det var bankkris år 1992, 1998, 2002 och 2008 så hand-
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lade det om miljontals mark och euro. Det är trevligt att ltl Toivonen 

börjar få lite socialistiskt tänk i sitt anförande, men är det här faktiskt 

det som vi ska diskutera nu?  

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, herr talman! Ja, nog känner till de uppgifter som ltl Igge Holm-

berg talade om. Men jag är förvånad att vi ska ha den situationen här, 

speciellt med bakgrund av partitillhörigheten för den ansvariga mi-

nistern. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag tycker inte att ltl Toivonen längre ska gömma sig 

bakom det som sägs gång på gång, att ledamoten skulle vara ny. Snart 

har ett halvt år gått och alla börjar bli varma i kläderna. 

För mig framgår det väldigt tydligt att ltl Toivonen inte vill att vi ska 

sätta de här pengarna på att bevara kärnan i vindkraften och det är en 

politisk åsikt som är gångbar. Ledamoten försöker göra det genom att 

misstänkliggöra landskapsregeringen genom att hävda att det skulle 

vara något fel i beredningen och det läggs fram en massa misstankar, 

men ltl Toivonen kan inte säga exakt var det skulle vara fel. Jag har för-

stått tydligt att ltl Toivonen inte vill att vi gör det här, men landskapsre-

geringen tycker att det är viktigt. 

Vad gäller löftet som har getts så hela det offentliga Åland hade gått 

in för att satsa på vindkraften och det är det löftet som vi vill kvarstå vid. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, herr talman! Replik till den första delen, ja, jag nagelfar alla utgif-

ter oberoende om det vindkraft eller frågan om någonting annat. Just 

den här summan är ganska stor och därför har jag ställt en massa frågor. 

När jag inte får svar så presenterar jag saker som jag har hört men som 

jag kanske hoppas att inte stämmer. Men i brist på annat så säger jag att 

det kanske är så som jag har hört. Andra rykten har också senare visat 

stämma. Kanske också det här? 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag tycker att landskapsregeringen gång på gång har sva-

rat på den här frågan. Det finns en beredning som är väldigt klar. Det 

går via gruppundantagsförordningen att stöda vindkraftverken, såsom 

vi avser att göra. Det finns ingenting i något rykte, som möjligen hörs 

här och där, som skulle få åtminstone mig att ompröva den ståndpunk-

ten. Även om EU-juridiken är komplex så ser jag inte några faror i det 

hela. 

Det offentliga Åland gick då in, tillsammans med riket Finland, i tron 

att kunna bevara befintliga vindkraftverk och även utveckla vindkraften 

väldigt mycket framöver. Vi gav det löftet att vi för vår del inte ville 

backa i den ståndpunkten, vilket Finland dessvärre gjorde. Vi vill inte slå 

alla aktörer och engagemanget i huvudet genom att nu klippa av med en 

gång, för då tror jag att vi får vänta väldigt länge innan det uppstår ett 

nytt engagemang igen. 
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Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Harry Jansson 

Talman! Även om jag nu för tiden ägnar mest kraft åt att bygga morgonda-

gens självstyrelsesystem så frestar det att ha lite åsikter om dagspolitiken, 

men även där vill jag syfta framåt.  

Jag börjar med vindkraftsfrågan. Ltl Toivonen har nu ställt ett antal frågor 

och det är naturligtvis en ledamots fulla rätt att göra så. Jag tror nog att vi 

alla som parlamentariker måste lita på beredningen av landskapsregeringens 

hantering av frågan. Landskapsregeringen har, med stöd av EU-enheten, med 

stöd av den support som landskapsregeringen har i Bryssel och tillsammans 

med finans- och näringsutskottet, kommit fram till att detta är en framkomlig 

väg. Det måste vi som parlament kunna lita på. 

Jag tycker också att det är viktigt att visa handlingskraft i ett läge där 

finska staten svikit sin egen lagstiftning, för det är faktiskt det som det är frå-

gan om. Man har egentligen inte svikit en överenskommelse med Åland, utan 

har svikit sin egen riksdags sätt att hantera Åland och vindkraften på. 

När man råkar ut för den typen av åtgärder så måste man ju försöka gå vi-

dare. Ett sätt är att räddas det som räddas kan och skapa ett tillfälligt stöd. 

Sätter man de aktuella 2,7 miljonerna i ljuset av de 18 miljoner som vi var 

beredda att satsa bara staten hade varit med på ett hörn, ett ganska stort 

hörn, nästan hela byggnaden måste jag tillägga, så är det klart att det här näs-

tan blir en fråga om vår trovärdighet. Vill vi rädda vad som räddas kan av 

åländsk vindkraft så gör vi en insats här, även om vi alla vet att den ekono-

miska situationen inte är vad den borde med tanke på de åtaganden vi har, 

både idag och framöver. Vi ska tro och hoppas att det är en korrekt bedöm-

ning som landskapsregeringen gör. 

När det gäller finans- och näringsutskotts betänkande gällande tilläggs-

budgeten så tackar jag utskottet som verkligen har tagit frågan på allvar, vil-

ket man ser i samlingen av höranden som har gjorts. Det är imponerande att 

ägna enormt med tid på detta och faktiskt försöka gå på djupet.  

Av allt som har sagts vill jag ge beröm till utskottets arbete. Samtidigt 

måste jag säga att jag tycker att centerns reservationer i det här samman-

hanget är på sin plats som bl.a. gruppledare Britt Lundberg belyste i sitt anfö-

rande. Efter en lång tid av regeringsansvar av centern så måste vi också ha 

synpunkter på det som görs idag. 

När det gäller att ha synpunkter så angående kortrutten så talade ltl Sund-

blom om det långa historiska perspektivet. Mina vänner, det här är bara bör-

jan när det gäller det nu aktuella planerna. Ser man den besvärskarusell som 

kommer att vänta merparten av det som är aktuellt nu så pratar vi om sats-

ningar som i bästa fall ska finansieras kanske om tio år i praktiken. 

I ljuset av detta så återkommer jag till den fråga som jag även ställde under 

den föregående mandatperioden: När och hur kommer frågan om extra an-

slag att aktualiseras gentemot Helsingfors? Jag utgår ifrån att även de relativt 

nya ministrarna och den nya landskapsregeringen tar det tidigare lagtingets 

besked om att vi först ska få frågan om extra anslag klar innan man överhu-

vudtaget sätter det första spadtaget i någon av de tilltänkta framtidsplanerna. 

Det är viktigt att lagtinget också där får en uppdatering hela tiden om hur det 

går med det. Vad bedömer man vara realistiskt? Sedan när vi vet, procentsat-
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sen i form av extra anslag för den här formen av satsningar, då först kan vi 

börja den faktiska behandlingen här hemma på Åland och veta vad vi mäktar 

med. 

Även jag är mycket skeptisk, precis som ltl Brage Eklund, till vissa av de 

projekt som är aktuella. Samtidigt är det viktigt att vi satsar och visar någon-

ting av framtidstro också när det gäller skärgården även på relativt kort sikt. 

Då är östra Föglö fortfarande ett alternativ för mig. Men nog blir man lite 

fundersam även där när prislappen sakta men säkert stiger.  

Mina vänner, det är väl det som kanske är vårt största dilemma. Det är lätt 

att ha visioner men när kostnadsstrukturen inte alls motsvaras av verklighet-

en så då har vi som parlamentariker ett problem. 

Jag vill absolut inte ha en motsvarande situation en gång i framtiden som 

den som uppstod i samband med Åva-Jurmo projektet. I drygt tio års tid fö-

respeglades en grupp invånare om att nu gör vi en satsning på er bygd och 

sedan konstaterade man att den satsningen inte var realistisk. Detta borde vi, 

såväl regeringen som oppositionen, tillsammans se till att undvika.  

När det gäller kommunerna så tycker jag att de skrivningar som finns i fi-

nans- och näringsutskottets betänkande är bra. Som jag också replikerade 

med ltl Holmberg från liberalerna så är jag lite bekymrad vad gäller det libe-

rala sättet att se på kommunerna idag. Man har lite förskjutit det regionalpo-

litiska och man ser mera kommunerna som endast kostnadsfaktorer istället 

för att ta till sig vad kommunerna levererar. Nu får vi vänta och se vad som 

kommer i det här skedet.  

Som en av flera motionärer efterlyste jag att vi relativt snabbt ska få ett 

meddelande från landskapsregeringen om vad de egentligen vill med den 

kommunala frågan. Nu kommer det inte någonting i första vändningen, vi 

hade kanske väntat på ett sådant besked. Men vi får väl nöja oss med att lag-

tinget kommer sedan att kopplas in i den här processen, men först efter att 

konsulterna har sagt sitt om den åländska kommunala strukturen på mor-

gondagens Åland. Det är lite bakvänt. Kanske lagtinget först borde ha sagt 

vad de anser bör vara utgångspunkten för ett sådant här omfattande arbete? 

Som jag har sagt tidigare, när man sätter igång att förändra den kommu-

nala strukturen, då är det en förändringsprocess som aldrig går att reparera 

till de delar som det går fel. Tack, talman. Förlåt att jag drog över tiden. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Tack, herr talman! Tack ltl Harry Jansson för en nyanserad och klok bild 

över hur landskapets beredningsarbete går till i olika ärenden och även 

hanteringen här i lagtinget. Det är viktigt att det ändå finns en tillit och 

ett förtroende för beredningen oavsett vad det handlar om. I det här fal-

let är det då vindkraften som ltl Harry Jansson syftade på. Jag är glad 

att ledamoten tar avstånd ifrån misstro och ryktesspridning som här har 

förekommit. Sådant bygger ingenting konstruktivt. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, talman! Bästa vicelantråd, det är viktigt att vi här har en konse-

kvent linje oavsett vem som styr Åland för tillfället. 

Det är med smärta som jag tog del av rapporten om att Preciosa i 

Eckerö försvinner från Åland. Vår vision bara för något år sedan var inte 
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bara att vi skulle vara självförsörjande när det gäller energi tack vare 

vindkraften, utan till och med leverera 100 procent till utanför Åland. 

Det är väl så här med politik, de som har sett och följt med energisek-

torn så är detta ingenting nytt. Energisektorn om någon är aktuell, där 

finns nya sätt att producera energi och det satsas oerhörda pengar. Men 

man får ta skeden i vacker hand och konstatera att det kanske inte blir 

vad vi trodde. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! Jag vill också tacka ltl Jansson för klargörandet om 

varför det offentliga Åland gick in för att stöda vindkraften som en håll-

bar energiform. När vi tog beslutet om att Åland ska vara hållbart år 

2051 så ingick vindkraften som en del av det paketet. Därför är det bra 

att majoriteten vidhåller det stödet som man en gång gick in för. 

När det gäller extra anslaget som bör klargöras före man fattar beslut 

om utbyggnad av både östra Föglö och eventuellt västra. Tror ltl Jansson 

fullt ärligt på att vi har möjlighet att få extra anslag? 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, talman! Ja, det är en mycket relevant frågeställning av ltl Eklund. 

Som vanligt när det gäller den här typen av finansiella frågor så tror jag 

att finansminister Perämaa skulle svara som så att han kan inte ge något 

besked idag. Att fara till Helsingfors idag och begära förhandling om ex-

tra anslag är naturligtvis inte det lättaste. Men i och med att vi har den 

formella rätten och i ljuset av att vi har haft en underdimensionerad 

klumpsummebas så har vi vår fulla rätt att faktiskt säga att det här är 

den typen av satsningar som inte är avsedda att täckas helt och hållet 

med Ålands normala inkomster.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! Ja, vi har visserligen den formella rätten att anhålla 

om extra anslag. Men i den ekonomiska situationen och det läge vi är 

idag i Finland så tror jag inte att vi ska ha någon större tilltro till att ut-

byggnaden i östra Föglö hänger på extra anslag, för då tror jag att vi blir 

djupt besvikna. Nog måste vi hitta finansieringsformer där vi kan klara 

av detta själva annars får det nog skjutas på framtiden. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Ja, det är därför som jag aktualiserar frågan här och nu. Ska man starta 

en process och anhålla om extra anslag så bör det nog göras ganska 

snabbt, för det är med den utgångspunkten som vi således senare ska 

fatta vårt beslut på. Det vill säga, finns det någon form av extra anslag 

med i den framtidssatsningen eller inte? Det kommer naturligtvis att 

underlätta om vi i alla fall har en medverkan från finansministeriet i 

första hand som det kommer att bli frågan om.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Extra anslag är en del av det ekonomiska system som det 

står stipulerat om i självstyrelselagen och därför bör den tanken finnas 

med som en möjlig finansiering av kortrutten. Men först måste vi veta 

vad vi vill genomföra. Vi måste ha en bild av vad projekten kostar. Vi 

måste ha en noggrannare analys av trafikflödena. Vad behöver man 

bygga och vad behöver man inte bygga och det är ett arbete som pågår 

just nu. 

Det gläder mig att ltl Jansson ändå åtminstone till hälften stöder tan-

ken på östra Föglö i varje fall. Det är ett av de projekt som nämns här. 

Jag har förstått att centergruppen för övrigt är emot båda projekten. Vi 

får väl vilket resultat omröstningen ger här om en liten stund. 

Jag tycker inte att vi ska kasta de här projekten överbord ännu, för 

arbetet med miljökonsekvensbedömningarna har kostat oss oerhört 

mycket pengar. Det arbetet beställdes av en centerminister. Jag tänker 

inte berätta vad de kostade om inte ledamoten uttryckligen begär det av 

mig. 

Talmannen 

Innan ordet ges för svarsreplik vill talmannen återigen påminna om att repliker ska 

rikta sig till anförandet. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack för att talmannen håller reda på oss denna dags sena timme.  

Bästa finansminister Perämaa, när det gäller de här satsningarna så 

tror jag att det inom centergruppen är ganska odramatisk egentligen. 

Det gäller det långsiktiga perspektivet. Jag tror knappast att det är det 

sittande lagtinget som kommer att ta ställning konkret i något av detta. 

Jag tror att vi kan vara ganska avslappnade i vår hållning, men som en-

skilda ledamöter så har vi en åsikt.  

Jag ser fortfarande östra Föglö som en möjlig satsning därför att där 

finns det ett konkret besparingsmån. Jag har mycket svårt att se mot-

svarande vad gäller västra Föglö för där är det fortfarande frågan om en 

färja, besättning och driftskostnader. Vi kan väl utgå ifrån att ett kortare 

färjpass idag mellan Föglö och Svinö egentligen inte kommer att ge så 

mycket besparingar för istället vill man ha bättre trafiken än idag. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag själv och mitt parti har under många år här i lagtinget 

sagt, och det säger landskapsregeringen nu också, att de satsningar som 

man satsar ska spara i driftskostnader för att på det sättet återbetala sig. 

Det grundbudskapet finns i botten hela tiden. 

Om jag själv säger vad jag har gjort under mina politiska år här så har 

jag också pratat mycket om östra Föglö. Det kan vara så att trafikflödet 

inte tillåter bara en satsning på det ena projektet. Ska kökarbor och möj-

ligen sottungabor, dryga 400 personer till, ytterligare över Föglö så kan 

det bli en trafikstockning där. Därför måste man se på utredningen om 

trafikflödet och se hela bilden innan man slutligen tar ställning.  
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Ltl Harry Jansson, replik 

Frågan är om det blir en eventuell flaskhals någon sommarmånad och 

att den bör flyttas en bit västerut? Om inte Skarven med dess stora ka-

pacitet skulle klara av topparna så är frågan vad som hjälper om man 

satsar x antal miljoner på ny infrastruktur med de natur- och miljö-

ingrepp som redan har pratats om här från talarstolen. Vad är vinsten 

egentligen i detta?  

Sedan har vi perspektivet med vad som händer Degerby som central-

ort. Det är någonting som föglöborna själva bör fundera på. 

Mina vänner, vi har framför oss nygamla Vårdöbron, vi har broar på 

fasta Åland och vi har mycket annat som ska finansieras. Vi har en 

mycket mastig bit som vi ska finansiera. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mikael Staffans, replik 

Tack, talman! Det gläder mig höra att ltl Harry Jansson omfattar att vi 

ska bygga trafiken vidare mot Kökar från östra Föglö. Det bekymrar mig 

lite grann att man inte vill göra satsningar på hela skärgården. Jag upp-

fattar det som att vi i lagtinget ska prata för hela skärgården och inte 

släcka vissa bränder och glömma bort andra delar. En satsning på västra 

Föglö sparar dels i drift men möjliggör också en inflyttning till Föglö och 

i förlängningen även till följande öar och kommuner i vår skärgård. Det 

skulle vara intressant att höra varför vi inte ska satsa på hela skärgår-

den. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, talman! Bästa ltl Staffans, är det inte som så att vi alla nog är be-

själade av att satsa maximalt av samhällskaraktär vilket är bra för ålän-

ningarna, men det ska också finansieras. Det finns en verklighet som vi 

som parlamentariker tvingas att tackla. Vad klarar vi av? Det är klart att 

det går att lånefinansiera till viss del och vi kan även motivera det om vi 

ser på affärsbokföring och ränteläget osv. Men samtidigt måste det 

komma tillräckligt mycket tillbaka för att det ska vara värt risken. Låne-

finansiering för den här typen av infrastruktur kan försvaras men det 

måste också finnas besparingsmån som är rimlig. 

Ltl Mikael Staffans, replik 

Tack, talman! Ja, helt naturligt måste det ge pengar tillbaka. Ltl Jansson 

lyfte själv frågan att det finns möjligheter att söka extra anslag. Genom 

att vi gör det här till ett konkret förslag på extra anslag så ökar ju förut-

sättningarna, istället för att man bara frågar om extra anslag men inte är 

tydlig med vad man har tänkt sig använda anslaget till. Eller? 

Ltl Harry Jansson, replik 

Ja, det är väl det som lite är ett dilemma för oss alla i den här salen; hur 

mycket lägger vi på bordet och vad mäktar vi med totalt sett? Jag håller 

med ledamoten om att det är klart att det kan påverka vissa beslutsfat-

tare i Helsingfors om totalkostnaden är högre än vid mindre antal pro-

jekt. Men samtidigt måste de vara realistiska även i vår egen utgångs-

punkt, med tanke på att vi också vill ha trovärdighet så länge vi har sy-
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stemet med extra anslag kvar. Jag tror inte att vi vill ta fighten, ”vinna” 

fighten, men sedan inte själva mäkta med att genomföra det. Det skulle 

försvaga vår handlingslinje i kommande motsvarande situationer fram-

över, i den mån extra anslag kommer att finnas kvar efter 2022 får jag 

väl tillägga.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Tack talman! Jag vill ta tillfället i akt att försäkra ltl Harry Jansson om 

att liberalerna minsann håller den regionalpolitiska flaggan i topp. Vi är 

fullt medvetna om vilken viktig förebyggande verksamhet kommunerna 

utför. Vi vet att kommunerna innebär trygghet för medborgarna. Vi vet 

också hur viktig skola, omsorg och dagis är så det kan vi betrygga ltl 

Jansson med. 

Det som vi vill ändra på är strukturen. Vi vill inte satsa pengarna på 

att upprätthålla avtal mellan olika kommunala instanser. Vi ser att det 

finns effektiveringsmöjligheter i toppen för att behålla servicen på bred-

den.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Bästa ltl Johansson, jag tror att det där är en bra utgångspunkt. När vi 

nu anlitar konsulter för ungefär 200 000 euro så hoppas vi att vi kom-

mer att få svar. Finns den här inbesparingen med större strukturer med 

bibehållen decentraliserad service idag? Eller är det faktiskt som så att 

de drygt 150-160 avtalen mellan dagens primärkommuner är så pass 

dyra att det där går att hitta effektivitetsvinster? Det ska bli intressant 

att få det svaret. Jag tror personligen att vi kommer att få ett sådant be-

sked att visst kan man spara, men det kommer istället att krävas nya 

chefstjänster för att styra helheten. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Tack, talman! Ja, därför utreder man för att få mera kunskap. Jag har all 

respekt för detta. Det här är ett mycket stort och komplext område. Jag 

är personligen glad för att vi har tagit in experter på området och att 

hela kommunfältet hörs. 

Jag vidhåller det jag tidigare har sagt från den här platsen; decentrali-

serad service har inte så mycket med kommunstrukturer att göra. Den 

liberala lagtingsgruppen var på studiebesök till Föglö och där fick vi reda 

på att man har minskat antalet skolor från fem till en. Och så vitt jag vet 

så har man inte ändrat kommunantalet inom Föglö under den tiden.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Det är bra att ltl Johansson nämnde det. Den stora skillnaden jämfört 

med det som liberalerna idag förfäktar; dvs. större enheter, är ju att den 

process som har skett inom de nuvarande kommunerna, bl.a. samman-

slagning av skolor, har skett utgående ifrån ett grundläggande demokra-

tiskt perspektiv att det är bra för den egna bygden. Det må ha varit 

smärtsamt ute i bygderna när man har lagt ner vissa skolor, men slutre-

sultatet visar ofta att man tycker att det är bra att man har fått ihop och 
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barnen till en enda skola. Men det har skett utgående ifrån kommunens 

eget övervägande om att det är det bästa. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, herr talman! Tack ltl Jansson. Just den demokratiprocessen 

kommer man inte heller nu att gå förbi. Det är en demokratiprocess i 

ordets rätta bemärkelse som kommer att äga rum när utredningen är 

klar, man har tagit de steg man ska och sedan är det demokratin som 

råder. 

Ett av dagens samtalsämne här i plenum har ju varit barn och ung-

domar och en otäck bild av den droganvändning som ökar i vårt sam-

hälle. Jag hade ett replikskifte med ltl Nordlund här tidigare och jag 

måste faktiskt förtydliga mig. Skulle vi ha färre kommuner så skulle vi 

ha större enheter när det gäller ungdomsledare, vi skulle ha större re-

surser till fältarverksamhet och vi skulle ha större sociala resurser i en 

gemensam bank där man kan ta hand om barn och ungdomar från skol-

åldern och uppåt. Det betyder att t.ex. vid skolavslutningar kommer 

man att ha en mycket mera gemensam bild av problemen och vad man 

ska och kan göra. Ingen får mig att tro att det blir bättre att ha 16 kom-

muner i det fallet. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, talman! Jag valde medvetet att inte ta upp drogproblematiken. 

Det var bra att ltl Nordlund påminde oss alla om den brutala verklighet-

en. Jag är lika övertygad som min kollega Roger Nordlund om att drog-

användningen inte har att göra med den kommunala strukturen. Via 

samarbete och via fältarna har man gjort vad man kan gemensamt för 

att förebygga det fanstyg som rent ut sagt härjar bland våra unga. Det 

har tyvärr skett en mental förändring. Man blir påverkad av nätet, på-

verkad av debatter att till och med stater och i vissa fall delstater legali-

serar användningen av narkotika. Det är klart att de påverkas, de följer 

med sina amerikanska serier och det uppstår så lätt en jargong om att 

det inte är farligt. Mina vänner, vi har nog alla ett stort ansvar att prata 

både med våra egna barn och med de ungdomar som vi har kontakt 

med. 

Talmannen 

Talmannen vill återigen poängtera att repliken ska rikta sig till huvudanförandet. 

Ltl John Holmberg, replik 

Förlåt, herr talman! Tack ltl Jansson, jag håller helt med angående den 

stora liberaliseringen av droger.  

Jag vill däremot poängtera att enligt mig beror droganvändningen 

inte på den kommunstruktur vi har. Däremot skulle en ny kommun-

struktur vara bättre skapad att hantera de problemen. Det är jag helt 

övertygad om. Givetvis tror jag inte att våra 16 kommuner har bidragit 
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till ett ökat droganvändande, om så är fallet. Men färre kommuner 

skulle ha större möjligheter att avväpna de här problemen. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Där har vi, ltl Holmberg och jag, helt olika perspektiv. Jag är övertygad 

om att de mindre kommunerna har bättre möjligheter att hålla ett grepp 

om vad som pågår ute i bygderna jämfört med stora centrala enheter, 

kanske en enda kommun på Åland. Då har man inte det grepp som man 

behöver. Där har vi helt olika syner. 

Däremot är det viktigt, och det håller jag helt med om, att vi har sam-

arbete över alla gränser hela tiden. Det har vi försökt bl.a. inom barn-

skyddet. Jag tycker att det är så berikande i den åländska kommunala 

världen att via samarbeten har man sett till att storleken inte är proble-

met. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Stephan Toivonen 

Herr talman! Ärade ledamöter, tyvärr är vicelantrådet inte på plats för jag 

tänkte ge en kommentar. 

Jag har förstått att man i repliker inte ska replikera mot andra repliker 

men i anföranden får man göra det.  

Vicelantrådet var bekymrad över att jag för fram misstro och rykten och jag 

tycker att det är väldigt tråkigt att jag ska göra det. Men, som jag nu har repe-

terat här, när lagen skulle presenteras så var hon inte här, när lagen skulle 

presenteras på remissdebatten då var hon inte heller här och när jag ställde 

frågor fick jag inga svar. Vad kan jag då göra? Ja, då kanske jag kan nämna 

saker som jag har hört. Jag påpekade att det här inte var klara saker, utan det 

var rykten som jag hade velat höra om vicelantrådet kunde falsifiera. Jag ville 

nog in i det sista undvika misstro och rykten men alternativen var inte så 

många. 

Herr talman! Jag fortsätter. Tidigare har jag förundrat mig över principen 

att man tar från sjukvården, man tar från bidrag till invånare och man ger till 

företag osv. Man talar om moralisk kompass. Jag skrev någonstans om kon-

trakurs för det. Jag förstår inte riktningen. 

Tidigare tog jag upp hur stor andel som nu redan produceras när det gäller 

förnyelsebar energi. För inte så länge sedan, den 24 maj, hittade jag en artikel 

på YLE med rubriken; ”Förnyat stödsystem ska ge vindkraften nya gröna 

konkurrenter”. I texten står: ”Vinden har vänt för vindkraften. Det tidigare 

systemet som garanterade ett visst pris för vindkraftproducenterna slopats 

och nu ska alla förnyelsebara energiformer behandlas lika. Förslaget ingår 

i en rapport som arbets- och näringsministeriet låtit ta fram”. Nu känner jag 

inte till detaljerna i det här. Men när jag läste det här så konstaterade jag att 

det här låter väldigt, väldigt lika det som jag har stått här och sagt; jämställ 

alla olika energiformer! Plötsligt när jag läste det där så konstaterade jag att 

om jag skulle sitta i riksdagen så skulle jag helt uppenbart sitta i majoritet, för 

så här tycker man i riksdagen om jag förstod saken rätt. Det var, som sagt var, 

en ganska kort artikel. 
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Här däremot känner man sig som vanligt, men i en totalt annan fråga, rätt 

så ensam. Jag får lite den känslan av att jag strider mot väderkvarnarna i det 

här parlamentet. 

Jag kanske är den enda här som har besökt Alcalá de Henares också. Är det 

någons om har besökt den orten? Det är en ort utanför Madrid där Cervantes 

bodde, han som skrev om Don Quijote. 

Jag ställde tidigare frågan om regeringen har funderat på möjlighet att låta 

energibolagen vara tvungna att sälja förnyelsebar, koldioxidfri el och vad det 

ungefär skulle kosta. Nu har jag inte exakta siffror, men jag har förstått från 

den information jag har fått att elbolagen helt och hållet kunde börja sälja 

koldioxidfri el till en kostnad som är betydligt lägre än vad ni nu ska betala till 

vindelen, och den kommer då att ge 20 procent.  

Jag har också fått information som tyder på att det skulle kosta ungefär 

lika mycket som ni är villiga att placera enbart i stöd till vindenergi, alltså un-

gefär lika mycket om bolagen helt hållet, 100 procent, skulle gå över till för-

nyelsebar el. Men jag har inte fått några signaler om att regeringen har fun-

derat på den biten. Det är frågan om pengar, skattebetalarnas pengar. 

Herr talman! Jag noterade att det var någon som sade tidigare att i förra 

perioden så tog vi det här beslutet och vi ville då stöda vindenergi osv. och det 

förstår jag, då är man bunden av beslut. Åländsk Demokrati fanns inte förra 

perioden så vi är inte bundna av någonting. 

Vad har hänt efter det? Först uppdagades det ett underskott i budgeten på 

17,6 miljoner. Får man mindre pengar så kanske man börjar fundera om man 

ska satsa på allt som man ville satsa på tidigare. Var det någon som funde-

rade på någonting annat? Nej!  

Sedan drog plötsligt Finland bort sitt löfte om 60 miljoner som bara gick 

upp i luften. Men politiken ändrade ingenting, man ville fortsättningsvis hitta 

en egen lösning.  

Sedan råkade vi ut för problemet med Orkla och där vill jag ge en eloge. 

Jag förstår att det var kniven mot strupen och slutresultatet ser rätt så bra ut. 

Det kan finnas detaljer som vi kanske kan diskutera, men det kostade 5-6 

miljoner. Dessutom finns det energibitar också.   

Man får ett underskott i budgeten på 17 miljoner, man tappar 60 miljoner, 

man hamnar att plötsligt att lägga ut 5-6 miljoner till Orkla och fortfarande 

funderar man inte på det som man har haft hela tiden. Jag förstår inte att 

man inte kan ändra sina åsikter. 

Jag ska inte gå så mycket över tiden. Det som jag nämnde tidigare en gång 

om Nigeriabrevet, så tycks det vara många som fortfarande tror att det finns 

en massa pengar och det är demokrati. 

Jag vill lägga fram ett litet ändringsförslag. Jag tycker inte att vi ska ha en 

lag som går sju år fram i tiden. Mitt ändringsförslag innebär att 18 § i land-

skapslagen om produktionsstöd för el skulle få följande lydelse: ”Att vi har 

fast produktionsstöd för el för vindkraftverk åren 2016-2019”. Det gäller från 

1 juli 2016 till 31 december 2019 för det är ungefär vår mandatperiod. Jag har 

förslaget skriftligt här. Tack, herr talman.   

Talmannen 

Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.  
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Förslag om bordläggning gällande produktionsstöd för el från vindkraftverk har under 

diskussionen väckts av ltl Toivonen. Förslaget har inte vunnit understöd varför det för-

faller. 

Plenum ajourneras i 5 minuter. Vi återupptar plenum kl. 16.27. 

Talmannen  

Plenum fortsätter. 

Detaljbehandlingen av lagförslaget produktionsstöd för el från vindkraftverk börjar.  

Föreläggs 18 § förslaget till ändring av landskapslagen om produktionsstöd för el. 

Begärs ordet? 

Ltl Stephan Toivonen 

Herr talman! Jag föreslår en ändring i 18 § enligt det utdelade pappret.  

Talmannen 

Begärs ytterligare ordet?  

Eftersom ltl Stephan Toivonens ändringsförslag inte har vunnit understöd upptas det 

inte till behandling. Lagförslaget är såldes godkänt. Lagförslagets första behandling är 

avslutad. Ärendets första behandling är avslutad. 

 

Nu börjar detaljbehandlingen av budgetförslaget.  

I detaljbehandlingen föreläggs först avsnittet Verksamhet, därefter avsnitten Överfö-

ringar, Skattefinansiering, Finansiella poster och Resultaträkningsposter samt slutligen 

Investeringar, Lån och Övriga Finansinvesteringar. Avsnitten föreläggs enligt avdel-

ningar och kapitel jämte detaljmotiveringar. Där ändringsförslag inte aviserats före-

läggs dock avsnitten eller 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 detaljmo-

tiveringar i sin helhet. Avsnittet är godkänt. 

Föreläggs nu avsnittet Överföringar i sin helhet. Avsnittet är godkänt. 

Föreläggs avsnittet Skattefinansiering, Finansiella poster och Resultaträkningsposter i 

sin helhet. Avsnittet är godkänt 

Föreläggs avsnittet Investeringar, Lån och Övriga finansinvesteringar enligt avdelningar 

och kapitel. 

Föreläggs Avdelning 3 Finansavdelningens förvaltningsområde i sin helhet. Godkänd. 

Föreläggs Avdelning 4 Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde i sin helhet. 

Godkänd. 

Föreläggs Avdelning 5 Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde i sin 

helhet. Godkänd. 

Föreläggs Avdelning 7 Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde kapitel för kapitel 

9750 Kostnader för sjötrafik. Godkänd. 

9760 Kostnader för väghållning 

Begärs ordet? 
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Ltl Lars Häggblom 

Herr talman! Jag föreslår att följande text ersätter andra stycket under be-

tänkandets detaljmotiveringar under momentet 9760 Infrastrukturreserve-

ringar: ”Landskapsregeringen företar ingen nybyggnation på Möckelöområ-

det innan frågan om en privatisering av vägunderhållet slutligen har av-

gjorts.” 

Ltl Bert Häggblom 

Tack, herr talman! Jag ber att få understöda ltl Häggbloms ändringsförslag.     

Talmannen 

Ltl Lars Häggblom har, med understöd av ltl Bert Häggblom, föreslagit att texten i 

andra stycket under detaljmotiveringen får en ny lydelse i enlighet med ltl Lars Hägg-

bloms reservation till betänkandet.  

Är redogörelsen riktig? Riktig. 

Omröstning kommer att verkställas.  

Ltl Runar Karlsson 

Herr talman! Jag föreslår öppen omröstning. 

Ltl Axel Jonsson  

Jag understöder förslaget. 

Talmannen 

Öppen omröstning är begärd och kommer att verkställas. Jag ber lagtingsledamöterna 

Roger Eriksson och Mikael Lindholm att biträda vid rösträkningen. 

Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfat-

tar ltl Lars Häggbloms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen god-

kännas? Godkänd. 

Upprop. 

Omröstningen har gett resultatet 17-ja röster, 10 nej-röster samt 3 var frånvarande. 

Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande till 

denna del. 

Föreläggs Fristående enheter samt Myndigheter. Godkänt. 

Därmed är hela sifferstaten jämte detaljmotiveringar behandlad.  

Föreläggs nu de till betänkandet fogade klämförslagen var för sig.  

Föreläggs det första klämförslaget. Godkänt. 

Föreläggs det andra klämförslaget. Godkänt. 

Föreläggs det tredje klämförslaget. Godkänt. 

Klämmarna är därmed behandlade. 

Föreläggs slutligen betänkandets allmänna motivering.  

Talmannen föreslår att den allmänna motiveringen föredras enligt mellanrubrikerna i 

betänkandet och att ändringsförslagen framläggs under respektive rubrik. Önskar en 

ledamot framföra förslag under en ny mellanrubrik som inte ingår i betänkandet ska 

sådana förslag framföras efter behandlingen av de rubriker som ingår i betänkandet. 

Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. 

Föredras rubriken Konjunkturläget i Finland. Godkänd. 
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Föredras rubriken En hållbar ekonomi. Godkänd. 

Föredras rubriken Kommunstrukturutredning. Godkänd. 

Föredras rubriken Omorganisering och effektivering 

Begärs ordet? 

Ltl Britt Lundberg  

Herr talman! Vi förslår att texten under rubriken ”Omorganisering och effek-

tivisering” i utskottsbetänkandets allmänna motivering får ett nytt stycke 

med följande lydelse: ”Relationerna mellan Åland och vår omvärld är vikti-

gare än någonsin. För att utveckla och fördjupa relationerna och kontakterna 

mellan Åland och Finlands respektive Sveriges regeringar, riksdagar, närings-

liv och media, omorganiseras och moderniseras verksamheterna vid Ålands-

kontoren i Helsingfors och Stockholm. Personalbehovet på Ålandskontoret i 

Helsingfors ses över så att tillräckligt med resurser finns för att Åland ska 

kunna agera och verka med god framförhållning i för Åland viktiga frågor.” 

Ltl Brage Eklund 

Tack, herr talman! Jag understöder förslaget.  

Talmannen 

Ltl Britt Lundberg har, med understöd av ltl Brage Eklund, föreslagit att texten under 

rubriken ”Omorganisering och effektivering” i utskottsbetänkandets allmänna moti-

vering får ett nytt stycke i den lydelse som föreslås i vicetalman Veronica Thörnroos re-

servation till betänkandet.  

Är redogörelsen riktig? Riktig. 

Omröstning kommer att verkställas.  

Ltl Harry Jansson 

Talman! Jag förslår öppen omröstning. 

Ltl Mikael Lindholm 

Jag ber att få understöda förslaget. 

Talmannen 

Öppen omröstning är begärd och kommer att verkställas. Jag ber lagtingsledamöterna 

Anette Holmberg-Jansson och Axel Jonsson att biträda vid rösträkningen. 

Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfat-

tar ltl Britt Lundbergs ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen god-

kännas? Godkänd. 

Upprop. 

Omröstningen har gett resultatet 16-ja röster, 11 nej-röster samt 3 var frånvarande. 

Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande till 

denna del. 

Föredras rubriken Landskapets fastighetsverk. Godkänd. 

Föredras rubriken Landskapet och kommunerna. 

Begärs ordet? 
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Ltl Roger Nordlund 

Herr talman! Jag förslår att följande text ersätter betänkandets text under 

rubriken ”Landskapet och kommunerna” under betänkandets allmänna mo-

tivering: ”Landskapsandelarna till kommunerna avses sänkas med 1,5 miljo-

ner euro för år 2017. Landskapsandelarna har stor betydelse för kommuner-

nas finansiering. Utskottet betonar vikten av att landskapsregeringen gör en 

översyn av kommuneras skyldigheter och rättigheter samt förutsätter att 

landskapsregeringen vid behov återkommer till lagtinget då de olika faktorer 

som ännu inte är kända blivit klara. Bland dessa faktorer finns bl.a. konkur-

rens- och sysselsättningsavtalets eventuella effekter på kommunsektorn.” 

Ltl Britt Lundberg  

Herr talman! Jag ber att få understöda ltl Nordlunds förslag.  

Talmannen 

Ltl Roger Nordlund har, med understöd av ltl Britt Lundberg, föreslagit att betänkan-

dets text under rubriken får den lydelse som föreslås i lagtingsledamoten Roger Nord-

lunds reservation till betänkandet. 

Är redogörelsen riktig? Riktig. 

Omröstning kommer att verkställas.  

Ltl Harry Jansson 

Jag önskar öppen omröstning även i denna fråga.  

Ltl Runar Karlsson 

Jag understöder öppen omröstning.  

Talmannen 

Öppen omröstning är begärd och kommer att verkställas. Jag ber lagtingsledamöterna 

John Holmberg och Runar Karlsson att biträda vid rösträkningen. 

Den som omfattar finans- och näringsutskottets förslag röstar ja; den som omfattar ltl 

Roger Nordlunds ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkän-

nas? Godkänd. 

Upprop. 

Omröstningen har gett resultatet 16-ja röster, 11 nej-röster samt 3 var frånvarande. 

Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande till 

denna del.  

Föredras rubriken Ålands hälso- och sjukvård. 

Begärs ordet? 

Ltl Britt Lundberg  

Herr talman! Vi föreslår att följande text ersätter betänkandets text under ru-

briken ”Ålands hälso- och sjukvård” under betänkandets allmänna moti-

vering: ”Det finns vägande skäl, enligt budgetförslaget, för styrelsen för ÅHS 

och ledningen att fortsätta arbetet för att uppnå effektivisering. Landskapsre-

geringen har för sin del beredskap att initiera de ändringar i lagstiftningen 

som förändringsarbetet kan komma att föranleda. Med beaktande av det fort-

satta effektiviseringsarbetet och målsättningen att öka självfinansieringsgra-

den bedömer landskapsregeringen det vara möjligt för ÅHS att under år 2017 

sänka nettokostnadsnivån med 1 miljon euro. Enligt vad utskottet har erfarit 
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kan denna inbesparing delvis hanteras genom en ökning av inkomsterna och 

delvis genom omprioriteringar i verksamheten. På längre sikt kan det även 

finnas möjlighet att räkna till godo effekterna av konkurrenskraftspaketet på 

arbetsmarknaden. Då ramen fastställts har samtliga kända kostnadsökningar 

beaktats.” 

Ltl Harry Jansson 

Talman! Jag ber att få understöda förslaget.  

Talmannen 

Ltl Lundberg har, med understöd av ltl Harry Jansson, föreslagit att betänkandets text 

under rubriken ”Ålands hälso- och sjukvård” får den lydelse som föreslås i vicetalman 

Veronica Thörnroos reservation till betänkandet. 

Är redogörelsen riktig? Riktig. 

Omröstning kommer att verkställas.  

Ltl Britt Lundberg  

Herr talman! Vi föreslår öppen omröstning. 

Ltl Runar Karlsson 

Herr talman! Jag stöder öppen omröstning.  

Talmannen 

Öppen omröstning är begärd och kommer att verkställas. Jag ber lagtingsledamöterna 

Sara Kemetter och Stephan Toivonen att biträda vid rösträkningen. 

Den som omfattar finans- och näringsutskottets förslag röstar ja; den som omfattar ltl 

Lundbergs ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? God-

känd. 

Upprop. 

Omröstningen har gett resultatet 16-ja röster, 7 nej-röster, 4 avstod samt 3 var frånva-

rande. 

Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande till 

denna del. 

Föredras rubriken Utbildning. Godkänd.  

Begärs ordet? 

Ltl Britt Lundberg  

Herr talman! Vi föreslår att texten under rubriken ”Utbildning” i betänkan-

dets allmänna motivering får ett nytt stycke som följer: ”Utredningen ska inte 

innehålla något alternativ där det offentliga Åland genom att sköta mathåll-

ningen konkurrerar med restaurangbranschen eller övriga delar av näringsli-

vet.” 

Ltl Mikael Lindholm 

Herr talman! Jag ber att få understöda ltl Lundberg. 

Talmannen 

Ltl Lundberg har, med understöd av ltl Mikael Lindholm, föreslagit att betänkandets 

text under rubriken får den lydelse som föreslås i vicetalman Veronica Thörnroos reser-

vation till betänkandet. 



  

758 

Är redogörelsen riktig? Riktig. 

Omröstning kommer att verkställas.  

Ltl Harry Jansson 

Jag föreslår öppen omröstning.  

Ltl Runar Karlsson 

Herr talman! Jag stöder öppen omröstning. 

Talmannen 

Öppen omröstning är begärd och kommer att verkställas. Jag ber lagtingsledamöterna 

Ingrid Johansson och Brage Eklund att biträda vid rösträkningen. 

Den som omfattar finans- och näringsutskottets förslag röstar ja; den som omfattar ltl 

Lundbergs ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? God-

känd. 

Upprop. 

Omröstningen har gett resultatet 16-ja röster, 11 nej-röster samt 3 var frånvarande. 

Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande till 

denna del. 

Föredras rubriken Klimat- och energistrategi. Godkänd. 

Föredras rubriken Näringspolitik. Godkänd. 

Föredras rubriken Infrastruktur- och transportpolitik 

Begärs ordet? 

Ltl Lars Häggblom 

Herr talman! Jag föreslår att texten under rubriken ”Infrastruktur- och 

transportpolitik, under delrubriken ”Skärgårdstrafik” i betänkandets all-

männa motivering får ett nytt stycke som följer: ”Kortruttsprojektet läggs på 

is. Delprojekten östra Föglö skjuts på framtiden. Delprojektet västra Föglö 

läggs ner och avförs från agendan.” 

Ltl Bert Häggblom 

Herr talman! Jag ber att få understöda det av ltl Häggblom framförda änd-

ringsförslaget.  

Talmannen 

Ltl Lars Häggblom har, med understöd av ltl Bert Häggblom, föreslagit att texten under 

rubriken ”Infrastruktur- och transportpolitik, under delrubriken ”Skärgårdstrafik” i be-

tänkandets allmänna motivering får ett nytt stycke enligt den lydelse som föreslås i lag-

tingsledamoten Lars Häggbloms reservation till betänkandet. 

Är redogörelsen riktig? Riktig. 

Omröstning kommer att verkställas. 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 även 

till denna del. 

Begärs ytterligare ordet? 
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Ltl Axel Jonsson  

Herr talman! Med anledning av att vi inte hade möjlighet att delta i finans- 

och näringsutskottets behandling så föreslår jag i enlighet med budgetmotion 

nr 50/2015-2016 att betänkandet ges en ny rubrik ”Ålands miljö- och hälso-

skyddsmyndighet” med följande text. ”Som ett resultat av arbetet med att 

skapa en enklare vardag för åländska företagare och privatpersoner skapas 

utrymme för framtida avgiftssänkningar.”    

Ltl Brage Eklund 

Tack, herr talman! Jag ber att få understöda ltl Jonssons förslag. 

Talmannen 

Ltl Jonsson, understödd av ltl Eklund har föreslagit att det till den allmänna moti-

veringen fogas en ny rubrik ”Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet” med den text 

som framgår av klämmen i budgetmotion nr 50/2015-2016. 

Är redogörelsen riktig? Riktig. 

Omröstning kommer att verkställas.  

Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfat-

tar ltl Axel Jonssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen god-

kännas? 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 även 

till denna del. 

Den allmänna motiveringen är därmed behandlad. 

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

Enda behandling 

7 Landskapsrevisionens berättelse över redovisningar av valfinansiering år 2016 

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 9/2015-2016 
Landskapsrevisionens berättelse RB 2/2015-2016 

Ärendet avförs och upptas till behandling på lagtingets nästa plenum.  

Remiss 

8 Ändrad lagstiftning om utkomststöd 

Landskapsregeringens lagförslag LF 14/2015-2016 

Ärendet avförs och upptas till behandling på lagtingets nästa plenum.  

Remiss 

9 Vattenfarkoster 

Landskapsregeringens lagförslag LF 15/2015-2016 

Ärendet avförs och upptas till behandling på lagtingets nästa plenum.  

Remiss 

10 Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2015 

Landskapsregeringens svar RB 1/2015-2016-s 
Landskapsrevisionens berättelse RB 1/2015-2016 

Ärendet avförs och upptas till behandling på lagtingets nästa plenum.  



  

760 

Remiss 

11 Redogörelse över årsredovisning per 31.12.2015 

Landskapsregeringens redogörelse RS 3/2015-2016 

Ärendet avförs och upptas till behandling på lagtingets nästa plenum.  

Första behandling 

12 Ändring av landskapslagen om besiktning och registrering 

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 5/2015-2016 
Ltl Runar Karlssons m.fl. lagmotion LM 2/2015-2016 

Ärendet avförs och upptas till behandling på lagtingets nästa plenum.  

Remiss 

13 Ändring av kommunallagen 

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 6/2015-2016 
Ltl Harry Janssons m.fl. lagmotion LM 1/2015-2016 

Talmannen konstateras att utskottet även i detta ärende föreslagit att lagförslaget i mot-

ionen ska förkastas. Samma förfarande som i föregående ärende iakttas alltså.   

Remiss 

14 Ändring av kommunallagen, §§ 23 och 41 

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 7/2015-2016 
Ltl Harry Janssons m.fl. lagmotion LM 3/2015-2016 

Ärendet avförs och upptas till behandling på lagtingets nästa plenum.  

Enda behandling 

15 Förenkling av fiskerätt på landskapets fiskevatten 

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 12/2015-2016 
Ltl Mikael Lindholms m.fl. åtgärdsmotion MOT 3/2015-2016 

Ärendet avförs och upptas till behandling på lagtingets nästa plenum.  

Enda behandling 

16 Anläggande av rondell  

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 13/2015-2016 
Ltl Harry Janssons m.fl. åtgärdsmotion MOT 2/2015-2016 

Ärendet avförs och upptas till behandling på lagtingets nästa plenum.  

För kännedom 

17 Godkännande av den internationella konventionen om hantering av fartygs barlastvat-

ten 

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 6/2015-2016 
Landskapsregeringens yttrande RP 2/2015-2016-s 
Republikens presidents framställning RP 2/2015-2016 

18 Godkännande av Nagoyaprotokollet om genetiska resurser till konventionen om bio-

logisk mångfald 

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 8/2015-2016 
Landskapsregeringens yttrande RP 3/2015-2016-s 
Republikens presidents framställning RP 3/2015-2016 

19 Godkännande av ikraftträdande av konventionen om biologisk mångfald 

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 7/2015-2016 
Landskapsregeringens yttrande RP 10/2015-2016-s 
Republikens presidents framställning RP 10/2015-2016 
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20 Ny blankettlag om pyrotekniska artiklar 

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 9/2015-2016 
Landskapsregeringens lagförslag LF 13/2015-2016 

21 Förändring av arbetspensionssystemet för landskapsanställda 

Landskapsregeringens lagförslag LF 16/2015-2016 

22 Landskapsregeringens redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § ar-

betsordningen för Ålands lagting 

Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande SJPN 1/2015-2016 
Landskapsregeringens redogörelse RS 2/2015-2016 

Ärendena 17- 22 upptas till behandling vid plenum onsdagen den 1 juni 2016. 

23 Landskapsregeringens externpolitik 

Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande SJPN 2/2015-2016 
Landskapsregeringens meddelande M 2/2015-2016 

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 6 juni 2016.  

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls den 1 juni 2016 klockan 13.00. Plenum är avslutat. 
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Plenum börjar 

Närvaroregistrering. 24 ledamöter närvarande. 

Lagtingsledamöterna Gun-Mari Lindholm och Roger Eriksson anmäler om ledighet 

från dagens plenum på grund av andra förtroendeuppdrag. 

Lagtingsledamoten Runar Karlsson anmäler om ledighet på grund av privata angelä-

genheter.  

Lagtingsledamoten Harry Jansson anmäler om ledighet på grund av sjukdom.   

Antecknas.  

Meddelande  

Måndag den 6 juni klockan 09.30 kommer det att hållas en frågestund enligt bestäm-

melserna i 39 § i arbetsordningen.  

Från landskapsregeringens sida deltar lantrådet Katrin Sjögren och ministrarna Mats 

Perämaa, Nina Fellman, Tony Asumaa, Mika Nordberg och Wille Valve. 

Antecknas. 

Andra behandling 

1 Godkännande av protokollet med Uzbekistan om ändring av avtalet för att undvika 

dubbelbeskattning 

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 14/2015-2016 
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Republikens presidents framställning RP 11/2015-2016 

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 enhäl-

ligt ge sitt bifall till framställningen? Lagtinget har i andra behandling enhälligt lämnat 

sitt bifall till förslaget. 

Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i 

enda behandling godkänt motiveringen. 

Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

Andra behandling 

2 Godkännande av avtalet och protokollet med Spanien för att undvika dubbelbeskatt-

ning 

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 15/2015-2016 
Landskapsregeringens yttrande RP 7/2015-2016-s 
Republikens presidents framställning RP 7/2015-2016 

Samma förfarande iakttas som vid föregående ärende. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Förslaget i presidentens framställning föreläggs lagtinget för bifall. Kan lagtinget enhäl-

ligt ge sitt bifall till framställningen? Lagtinget har i andra behandling enhälligt lämnat 

sitt bifall till förslaget. 

Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i 

enda behandling godkänt motiveringen. 

Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

Andra behandling 

3 Godkännande av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning 

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 16/2015-2016 
Landskapsregeringens yttrande RP 8/2015-2016-s 
Republikens presidents framställning RP 8/2015-2016 

Samma förfarande iakttas som vid föregående ärende. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Förslaget i presidentens framställning föreläggs lagtinget för bifall. Kan lagtinget enhäl-

ligt ge sitt bifall till framställningen? Lagtinget har i andra behandling enhälligt lämnat 

sitt bifall till förslaget. 

Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i 

enda behandling godkänt motiveringen. 

Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

Andra behandling 

4 Produktionsstöd för el från vindkraftverk 

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 11/2015-2016 
Landskapsregeringens lagförslag LF 12/2015-2016 

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. 
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Diskussion. 

Ltl Stephan Toivonen 

Herr talman! Ärade ledamöter, i lagframställningen ser vi att EUs målsätt-

ning är att 20 procent av energin ska komma från förnyelsebara energikällor. 

Varken EU eller vi har något krav att energin ska vara lokalt producerad, men 

vi stöder nog EU:s principer. 

Men regeringen anser att den måste vara lokalt producerad och det blir 

dyrt. 

För närvarande är vindelens andel cirka 20 procent och andelen förnyelse-

bar el är cirka 50 procent av konsumtionen. EUs mål är 20 procent år 2020, 

så det uppfylls med råge. Målet uppnåddes redan 2008.  

Jag har fått information som tyder på att elbolagen kunde övergå till att 

enbart sälja koldioxidfri el till en betydligt lägre kostnad än vad detta stöd på 

2,7 miljoner skulle kosta. 

Finansminister Perämaa sade i lagtinget den 27 april: ”Vi står fast vid 

våra löften”. Jag undrade senast: Vem har gett vilka löften åt vem? Minister 

Perämaa hänvisade då till tidigare regeringar. 

Och ja, förra landskapsregeringen ville satsa på vindenergin. Så uppdaga-

des ett underskott i budgeten på 17,6 miljoner. Ändrades politiken? Nej. 

Finland drog tillbaka sitt löfte om stöd på 60 miljoner. Motivet var att må-

len hade uppnåtts, lika som på Åland och att man hade stort budgetunder-

skott, lika som på Åland. Ändrades politiken? Nej.  

Sedan kom Orklas hot och landskapsregeringen sydde ihop ett räddnings-

paket på 5-6 miljoner euro. Ändrades vindenergipolitiken? Nej. 

Hur mycket pengar har landskapsregeringen i sin skattkista? Varför ska 

denna landskapsregering vara bundna av tidigare löften som getts under helt 

andra förutsättningar? Är det demokratiskt att bevilja ett stöd för sju år då 

vår mandatperiod utgår 2019? 

Landskapsregeringen kommer med en energiplan nästa vår. Planen borde 

komma först, lagen sedan. 

Denna lag ska enligt landskapsregeringen inte kräva notifiering och de 

hänvisar till något som kallas ”allmänna gruppundantagsförfarandet”; artikel 

42. 

Jag är tveksam då det i artikeln talas om ”färre än sex vindkraftverk”. En-

ligt uppgift kan man räkna flera vindkraftverk på samma linje som ett vind-

kraftverk. Då skulle det finnas sex ”vindkraftverk” på Åland.  

I måndags nämnde jag att jag hört att det kanske finns ett fall i Sydeuropa 

där man felaktigt har godkänt ett stöd till sex vindkraftverk. Är det som land-

skapsregeringen baserar sig på? 

Trots att vicelantrådet var på plats så talade hon bara om misstro och ryk-

ten när hon gott kunde ha förklarat de här reglerna tydligt. Jag kallar det inte 

för misstro jag använder snarare ordet misstroende. 

Herr talman! En annan detalj som jag funderat på är hur stödet till vind-

kraftverken ska beräknas. I undantaget räknar man ihop flera vindkraftverk. 

Det är olika stödnivåer beroende på hur små de är. Man borde också räkna 

ihop dem även när man ska bevilja stöden. Jag hittade inte något stöd för det 

i lagen och att fråga vicelantrådet om det är kanske onödigt, sannolikheten 

för ett svar är ganska liten.  
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Herr talman! Jag frågade också om det tidigare hade beviljats investerings-

stöd, men det fick jag varken bekräftat eller dementerat.     

Lagen kommer att granskas av EU-kommissionen, det vet jag, jag har sett 

anhållan redan. Denna lag kan stiftas om några minuter och kan träda ikraft 

omedelbart eftersom det är en budgetlag. Vad händer sedan om HD och ÅD-

original så småningom hittar något fel? Kanske det borde gå lite långsam-

mare? 

 Herr talman! Som jag ser det karikerat, eftersom det är i samma budget-

förslag, så tar regeringen alltså 2,7 miljoner av de sjuka och fattiga och ger åt 

företagen. Jag förstår inte hur socialdemokraterna kan framhäva sin ”mora-

liska kompass”. Enligt min åsikt är de på kontrakurs. 

Vi har kunnat läsa att vindkraftsbolagen har betalat ut dividender under 

många år. Borde de då inte ha samlat i ladorna istället? Är detta den nya nä-

ringspolitiken? 

Herr talman! Jag har blivit beskylld för att vara vindkraftsmotståndare, 

men enligt YLE har vinden vänt för vindkraften på fastlandet. I riksdagen 

skulle jag tydligen vara i majoritet. Här känns det fortfarande som jag står 

rätt ensam. 

Vi har en trasslig härva med utlovade stöd, brutna löften och en bräcklig 

hänvisning till artikel 42. Fundera lite över ansvarig ministerns ansvar! Vilket 

blir lagtingets ansvar? Alla har fått samma information eftersom jag har haft 

diskussionen i plenum och inte i utskottet. Kanske ni börjar förstå varför jag 

valt plenum. Jag tvår i alla fall mina händer och föreslår att lagen ska förkas-

tas. Tack, herr talman. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Tack, herr talman! Ltl Toivonen argumenterar på det sättet att man på 

grund av budgetunderskottet i riksdagen valde att lägga om vindkrafts-

politiken och slopa vindkraftsstödet till Åland. Förstår jag verkligen ltl 

Toivonen rätt, att vi borde resonera precis på samma sätt? Att den poli-

tik man för i Helsingfors på det här området är ett föredöme och borde 

vara det även för oss. Är det den tolkningen man ska göra ltl Toivonen? 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Nu var det en förkortad version. På fastlandet fanns det egentligen två 

orsaker; det ena var att man hade uppnått målen och det andra var att 

man hade ont om pengar. Det är exakt samma läge vi har här och jag 

tycker att deras orsaker verkar förnuftiga. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Så när regeringen i Helsingfors efter att i många år har fört diskussion 

med Åland, och t.o.m. lagt till ett eget lagförslag där den tidigare riksda-

gen godkände ett lagförslag som också godkändes här i Ålands lagting, 

så väljer de att helt lägga om vindkraftspolitiken, enligt ltl Toivonens 

motiv, och bryta en överenskommelse med Åland om en utbyggd vind-

kraftspolitik. Den politiken menar alltså ltl Toivonen nu att vi ska ta som 

föredöme här i Ålands lagting och behandla våra vindkraftsproducenter 

på precis samma sätt som man behandlade oss från Helsingfors? Är det 

verkligen en ansvarsfull politik, det undrar åtminstone jag? 
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Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, herr talman! Man kan ha olika åsikter om hanteringen från 

Helsingfors, det ska jag inte debattera här. Men grunden är densamma. 

Vi har uppnått målen, 150 procent och vi har ont om pengar. Då är frå-

gan om vi ska satsa på det här eller om vi ska satsa bredare och det har 

man också kommit fram till på fastlandet.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Ltl Toivonen undrade om vi kan ge stöd längre än till 2019 eftersom vår 

period slutar då. Men hur skulle vi annars få någonting gjort här i lag-

tinget? Vi har ett kortruttsprojektet som vi har jobbat med i tiotals år, 

men inte vi ledamöter som sitter här just nu. Vi har ett LBU-program 

som sträcker sig över sjuårsperioder. Det här är inte någonting udda i 

politiken. Det här är ett sätt att föra en långsiktig politik som förändrar 

saker till det bättre. Det är grunden för att vi ska kunna göra något, man 

ser längre än till nästa budget och till nästa årstid. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Ja, jag instämmer i mycket av det som ltl Igge Holmberg sade. När det 

gäller kortrutt osv. så är det projekt som sträcker sig över många år. Det 

här är speciellt eftersom lagen är uppbyggd så att man ger stöd per 

halvår. Av den orsaken och av alla andra faktorer som jag talade om så 

tycker jag att man kunde fundera på detta. Även energiplanen kommer 

nästa år, så man kunde ha haft detta bara på ett år. Det är dessa faktorer 

sammantaget. I de andra fallen ska det självfallet vara under en längre 

tid. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Men det gör man även med LBU-programmet. Man ger jordbruksstöd 

varje år, inte en gång vart sjunde år. Man ger stöd till jordbrukarna en-

ligt hur skörden har gått. Det handlar om att se till att det finns förut-

sättningar för att göra något en längre tid. Hur många människor skulle 

våga satsa på en sak om man bara skulle få stöd ett halvår och sedan 

kanske beroende på hur valet går? Försök tänka lite längre och inte så 

kortsiktigt! 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, herr talman! Tack för råden, ltl Igge Holmberg!  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Ltl Toivonen kommer från ett parti som kallar sig Åländsk 

Demokrati. Kanske det är dags att börja förstå demokratins funktioner 

och hur det fungerar i den representativa församlingen Ålands lagting. 

Det är uppenbart för oss alla, och det har det varit redan i veckotal, att 

Toivonen är emot vindkraftsstödet. Men som ledamoten märker så är 

han ensam i den här salen, vad det förefaller, att ha den här åsikten. 
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Men stå för det, att han inte vill gå vidare med den här lagen. Vi andra 

här tycker att det är rätt. Han kan komma med vilka frågor och vilka på-

ståenden som helst men han ändrar inte på det faktum att den här lagen 

har en majoritet och ett stöd och kommer att gå vidare. Vi som fattar be-

slut, vi tar ansvar. I varje skede av processen tar vi ansvar. Alla miss-

tänkliggöranden och påståenden som ltl Toivonen kommer med stäm-

mer ju inte. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, herr talman! Ja, jag försöker lära mig de parlamentariska princi-

perna. Jag instämmer i det som vicelantrådet sade. Självfallet respekte-

rar jag om 29 stycken säger ja, att det är klart att lagen går igenom, det 

är inte frågan om någonting annat. Men jag har min rätt här att fram-

föra mina argument mot lagen, inte mot någon person eller något parti, 

vilket jag har påpekat tidigare. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Naturligtvis har ltl Toivonen den rätten. Men man kanske också ska ge 

upp när man har insett att nu är det kört och inte uppta lagtingets och 

insändarsidornas utrymmen dag efter dag efter dag i samma ärende. Det 

finns en bedömning när det är tillräckligt, och jag tror att vi har kommit 

till den punkten för länge sedan, ltl Toivonen. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, herr talman! Det här blir en riktigt intressant diskussion. Ja, jag 

fortsätter att också använda insändarspalterna. På min promenad på 

väg hit idag så träffade jag faktiskt en aktiv från ett annat parti som hade 

läst insändarna och höll med mig. Inte är jag ensam totalt sett, men jag 

är ensam här i lagtinget. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! Många replikskiften som redan har varit berör det 

som jag tänkte säga.  

Jag kan i varje fall konstatera att ltl Toivonen och jag har vitt skilda 

åsikter när det gäller vindkraftsstödet. Ledamoten sade att han har fått 

information om att man kunde köpa elen mycket billigare men sade inte 

vidare varifrån han har fått informationen. Sedan kör han det populist-

iska uttrycket att sjuka och fattiga drabbas när man ger stöd till vind-

kraften. Men då måste vi börja diskutera alla stöd som vi ger till företag. 

Hur många sjuka och fattiga skulle få pengar om vi inte skulle ge företa-

gen investeringsstöd? Detta är ju en del av politiken, man delar ut stöd 

för att stimulera, få fart på industrin och skapa arbetsplatser. Det skulle 

vara roligt att veta ltl Toivonen åsikt om hur man ska driva näringspoli-

tik. Ledamoten har inte presenterat någonting. 

Talmannen 

Tiden är ute! 
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Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, herr talman! Det var bara en enkel beskrivning av det här budget-

förslaget eftersom det råkade vara exakt samma summa, 2,7 miljoner, 

som man tar från två poster och ger till en annan. Det är väldigt enkelt. 

Näringspolitik är en annan sak och när näringspolitiken kommer upp på 

agendan så tar vi den diskussionen. Nu gäller det stödet till vindkraften 

och de argumenten.  

Tyvärr glömde jag den första frågan, jag borde ha antecknat den. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! Ledamoten sade också att vindkraftverken har delat 

ut dividender och man har också gett stöd till andelsbolagen via elpriser, 

subventioner. Menar ltl Toivonen att man ska få tag i fristående kapital 

om man inte har en möjlighet att få avkastning tillbaka på det satsade 

kapitalet? Hur ska man bygga upp företag om man vill ha in riskkapital, 

och man inte på något vis ska få avkastning på insatsen? Är det fult, en-

ligt ltl Toivonen, att man delar ut dividender och subventionerar elpri-

serna när man har varit med och satsat i bolagen?  

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, herr talman! Nu kom jag på den första frågan. Det gällde vilka 

kostnader det skulle bli för elbolagen att tvingas leverera enbart förnyel-

sebar eller fossilfri el. Det är uppgifter som jag har från en mycket, 

mycket intern källa. Jag behöver inte blanda in det här. 

Vad som är fel och rätt, så självklart får företagen dela ut dividender. 

Det är ju fullständigt naturligt. I det här fallet blev det lite märkligt. Jag 

kände inte till att man först under några år delade ut dividender och se-

dan några år senare ska man ha stöd. Det finns många branscher där det 

verkligen går upp och ner och där man inte kommer till landskapet för 

att be om pengar. Det var det som jag ville få fram. Det här är en väldigt 

komplex fråga. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Minister Mats Perämaa 

Herr talman! Senast då frågan var upp i måndags så ställde ltl Toivonen 

samma fråga till mig som finansminister som nu ställdes här på nytt. I den 

här frågeställningen ingick i en recension av vad jag möjligen hade sagt. Frå-

gan gällde vilka politiska löften som finns i bakom det som sedermera ledde 

till att vi i landskapsregeringen gick inför detta produktionsstöd som nu här i 

andra behandling diskuteras här idag. 

I samband med det här vill jag uppmärksamma ltl Toivonen att de här de-

batterna bandas in och det finns också möjlighet att få ut resultaten av dis-

kussionerna i skrift om man så önskar. Om man går in och lyssnar på det som 

sades så kan man på inget sätt säga att jag uttalade mig på det sättet att den 

här landskapsregeringen gömmer sig bakom tidigare regeringars löften om 

vindkraftsfrågan. Jag uttryckte ett gemensamt löfte som politiskt har getts 

under åratal av flera landskapsregeringar och av flera lagting.  

Intresset och engagemanget för vindkraft har funnits här på Åland under 

åtminstone 20 års tid. Vi var tidiga här på Åland att bygga upp vindkraften 
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till vi nådde en produktionsnivå på cirka 20 procent av den elförbrukning 

som vi konsumerar och förbrukar hela tiden. Vi var föregångare. Många per-

soner engagerade sig. Många har ett miljöintresse kopplat med affärsintres-

set. Vårt näringsliv såg potentialen. Det politiska stödet för en sådan här ut-

veckling och engagemang har getts av flera lagting, vilket jag sade här tidi-

gare. Löfte har getts av flera landskapsregeringar också denna. Förhopp-

ningsvis, som jag tolkar läget just nu, så finns det ett starkt stöd från nuva-

rande lagting, förutom från en person och det är ltl Toivonen själv. Det står 

klart för oss alla. Det politiska löftet kopplar ihop med det som flera lagting 

har sagt, och även den här landskapsregeringen. Vi har starkt drivit frågan 

om en utbyggd vindkraft så att vi nästa förmådde Finland med finansiering 

för att kunna ta produktionen till nästan oanade nivåer där Åland skulle ha 

utgjort ett stort exempel för omvärlden med en produktion upp till 70-80 

procent av vår konsumtion. 

Jag gömmer mig inte bakom någon tidigare landskapsregering. Jag är stolt 

över att vi så länge har kunnat stöda det engagemang som finns inom miljö-

rörelsen inom näringslivet. Det leder nu till att när Finland svek löftet, och 

nästan slog oss i huvudet med den här frågan som jag tolkar det, så kan vi 

ändå med våra bristande resurser säkerställa oss om att engagemanget kvar-

stå och införa nya möjligheter framöver, införa möjliga andra energiformer. 

Det viktiga är ändå att vi behåller engagemanget. 

En vindflöjelspolitik, när man från stund till annan ändrar förutsättning-

arna helt och hållet för näringslivet, leder i förlängningen till sämre förutsätt-

ningar att behålla den offentliga sektorn, de som behöver vård och omsorg, 

”de gamla och sjuka” som ltl Toivonen kallade dem för. 

Jag är helt övertygad om att landskapsregeringen har gjort rätt. Jag är lika 

övertygad om att ltl Toivonen har fel i sitt sätt att se på saker och ting. 

Till slut vill jag säga, herr talman, att det är noterbart att ltl Toivonen, som 

enda person i den här salen, har gett sitt stöd för Finlands svek till Åland gäl-

lande vindkraftsfrågan. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Herr talman! När jag frågade om vem som var ”vi” så uppfattade jag att 

det enbart var minister Perämaa, men nu förstår att det är en kontinui-

tet, vad de andra har sagt och det respekterar jag. Sedan gick jag igenom 

saker och ting som har hänt. Det skulle ha varit fantastiskt bra om Fin-

land skulle ha stått för 60 miljoner. Jag skulle ha stått här och applåde-

rat. Men nu blev vi av med det, vi fick ett underskott och vi blev av med 

60 miljoner. Situationen har helt ändrat. 

Jag stöder absolut inte hur Finland betedde sig, själva processen, vil-

ket jag sade tidigare. Har man inte pengar och man har uppnått målet, 

då kanske man kan ändra sig. Sveket, såsom de betedde sig, stöder jag 

definitivt inte.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Stephan Toivonen 

Herr talman! Ärade ledamöter av Ålands lagting, då var det dags för mitt sista 

anförande när det gäller den här lagen. 



  

772 

Detta anförande hade jag helst velat göra helt privat, men enligt lagtings-

ordningen så kan ju inte en privatperson stå här och tala under pågående de-

batt. Man får stå där uppe på läktaren men då får man inte säga någonting. 

Jag väljer i alla fall att aktivt bryta mot klädkoden för att illustrera att jag fak-

tiskt pratar privat   

Herr talman! Min privata inställning till denna lag är fullständigt glasklar. 

Jag understöder lagen helt ut. Jag noterade nämligen då jag läste igenom allt 

material för mina tidigare anföranden att denna lag ger ett märkligt resultat. 

Regeringen tar 2,7 miljoner 0ch ger dem till vindkraftsföretag. Tidigare hade 

jag den uppfattningen att ägarna var 1 300 privatpersoner, men den bilden 

stämde inte alls.  

Det jag gjorde var en klassisk socialdemokratisk analys av staten och kapi-

talet, vem betalar och vart går pengarna. Den här lagen, paradoxalt nog, 

kommer alltså att skapa ett stort tomrum på vänsterflygeln inom åländsk po-

litik när medborgarna börjar förstå vad som faktiskt händer, varifrån man tar 

pengar och vart man ger dem.  

Personligen är jag en av de få personer på Åland som lyckats vara med om 

att grunda ett nytt parti och sedan kommit in i lagtinget. Efter att de etable-

rade partierna grundades för 40 år sedan så är det endast ett fåtal som lyckats 

ta sig in i lagtinget. Ingen har lyckats med två partier.  

Jag håller på att skola upp mina sympatisörer och de klarar debatten 

ganska bra tycker jag. De kommer att vara redo att fortsätta med Åländsk 

Demokrati om fyra år. Jag har aldrig haft för avsikt att vara längre än en pe-

riod i lagtinget, om drygt tre år tänker jag gå med i veteranklubben och det 

vet mina sympatisörer. 

Talmannen 

Till saken, ltl Toivonen! 

Ltl Stephan Toivonen 

Om det kommer nya utmaningar, så kanske jag ändrar mig. 

Jag noterade att en kollega här i lagtinget vid senaste plenum lade märke 

till att jag har ett ”socialistiskt tänk”. Mycket intressant. I det första lagtings-

val som jag kunde rösta i så lade jag min röst på en socialdemokrat av den 

gamla stammen, gråsosse kallades de. På den tiden stod den vanliga ålän-

ningen i centrum.  

Talmannen 

Ltl Toivonen, till saken! Ärendet handlar om vindkraftsstöd. 

Ltl Stephan Toivonen 

Personligen är jag för att den här lagen ska godkännas. Jag ser det som en 

chans att helt enkelt kunna grunda ett nytt parti på vänsterkanten. Privat 

stöder jag denna lag. 

Talmannen 

Begärs ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. 

Lagförslaget föreläggs för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Ingen begär or-

det. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behand-

ling är avslutad.  
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Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. 

Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.  

Ärendet är slutbehandlat. 

Första behandling 

5 Godkännande av den internationella konventionen om hantering av fartygs barlastvat-

ten 

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 6/2015-2016 
Landskapsregeringens yttrande RP 2/2015-2016-s 
Republikens presidents framställning RP 2/2015-2016 

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. 

Diskussion. 

Ltl Carina Aaltonen 

Tack, herr talman! Social- och miljöutskottet har behandlat den internation-

ella konventionen om hantering av fartygs barlastvatten. Utskottet, som inte 

har ytterligare något att anföra i det här ärendet, föreslår att lagtinget ger det 

begärda bifallet.  

Vtm Veronica Thörnroos 

Tack, talman! Jag vill inledningsvis säga att jag stöder till fullo det betän-

kande som social- och miljöutskottet här presenterar, dvs. att vi ska stöda en 

ratificering.  

Jag vill helt kort återkoppla till det som jag hade upp i mitt anförande un-

der remissen. Jag påtalade landskapsregeringens osynlighet vad gäller arbe-

tet med International Maritim Organization, IMO. 

Jag tar nu tillfället i akt och uppmanar landskapsregeringen, trots de snäva 

ekonomiska tiderna, med tanke på den stora betydelse sjöfarten fortsätt-

ningsvis ännu har för landskapet Åland, att landskapsregeringen borde över-

väga att sätta resurser på att mer aktivt än till dags dato följa det arbete som 

sker i IMO. Jag tror mig också veta att vi är välkomna i den delegation som 

Finland har i IMO. Tack. 

Talmannen 

Begärs ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. 

Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagting-

ets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling.  

Ärendets första behandling är avslutad. 

Första behandling 

6 Godkännande av Nagoyaprotokollet om genetiska resurser till konventionen om bio-

logisk mångfald 

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 8/2015-2016 
Landskapsregeringens yttrande RP 3/2015-2016-s 
Republikens presidents framställning RP 3/2015-2016 

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. 

Diskussion.  

Ltl Carina Aaltonen 

Tack, herr talman! Lika som det tidigare ärendet så har social- och miljöut-

skottet behandlat Nagoyaprotokollet om genetiska resurser till konventionen 
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om biologisk mångfald. Likaledes här stöder vi att lagtinget ger sitt bifall till 

den här konventionen. Tack. 

Talmannen 

Begärs ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. 

Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagting-

ets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling.  

Ärendets första behandling är avslutad. 

Första behandling 

7 Godkännande av ikraftträdande av konventionen om biologisk mångfald 

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 7/2015-2016 
Landskapsregeringens yttrande RP 10/2015-2016-s 
Republikens presidents framställning RP 10/2015-2016 

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. 

Diskussion.  

Ltl Carina Aaltonen 

Herr talman! Social- och miljöutskottet har behandlat förordningen om 

ikraftträdande av konventionen om biologisk mångfald. Vi har även tagit del 

av landskapsregeringens yttrande där det konstateras att till den del bestäm-

melserna i biodiversitetskonventionen hör till EU:s behörighet så är Åland 

redan bundet av konventionens målsättningar genom EU:s strategier och lag-

stiftning.  

Konventionens målsättningar som gäller naturskydd och hållbart utnytt-

jande av natur är dock till största delen inte tvingande, men ett arbete inom 

detta område är sedan flera år igångsatt i landskapsregeringen och är nu i det 

skedet att landskapsregeringen dels har låtit göra en utredning om ekono-

miska, biologiska och juridiska konsekvenser av ett utökat art- och biotop-

skydd och att en revidering av naturskyddslagstiftningen nu är aktuell. 

Givetvis kan man ställa sig den frågan om vi överhuvudtaget behöver 

skydda vår natur på Åland? Det kan tyckas att vi har gott om natur och alla 

former av skyddsåtgärder innebär begränsningar för markägare, näringsid-

kare, kommuner och även för landskapsregeringen själv. Då ska vi minnas att 

skyddet för växter, djur och biotoper är mycket lågt idag i den åländska lag-

stiftningen. I jämförelse med våra närregioner, Finland och Sverige är det 

åländska skyddet för växter och biotoper otillräckligt på många sätt. Här väl-

komnar social- och miljöutskottet landskapsregeringens kommande revide-

ring av landskapslagen om naturvård och förordar ett utökat art- och biotop-

skydd. 

För otvivelaktigt behöver vi göra mer än idag för att kommande generat-

ioner också ska få tillgång till mångfalden av växter, djur och de olika natur-

typerna som är sinnebilden för det Åland som vi älskar; lövängar, 

strandängar, gullvive- och vitsippshagar och ängsnätsfjärilens dans i hästha-

garna. Speciellt i dessa dagar - mellan hägg och syren – är den åländska natu-

ren så underbart vacker att man vill stanna tiden och bara njuta av all denna 

skönhet. Ändå förändras landskapet framför våra ögon, varje vecka, varje år.  

Idag vet vi att åtminstone 160 olika arter har försvunnit från Åland under 

1900-talet. Bara under de senaste tio-femton åren har åtminstone 18 arter 

försvunnit av olika orsaker, bl.a. på grund av modernt jord- och skogsbruk, 
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marker växer igen, utökad bebyggelse, vägar och vindkraftverk byggs på jung-

fruliga marker och annan mänsklig påverkan gör att landskapet förändras. 

Detta sker utan att vi egentligen vill det eller att vi har tagit ett aktivt beslut 

att minska på arterna. Även om vi skulle ha ett mycket starkt naturskydd så 

finns inte några garantier att vi kan bevara arterna för framtiden, annat än i 

genbanken uppe i Svalbard.   

Att den biologiska mångfalden minskar med rasande takt är alltså inte 

bara ett lokalt men även ett gigantiskt globalt problem.  Vi behöver den biolo-

giska mångfalden för att våra ekosystem ska fungera och för att kunna bidra 

med olika typer av nyttor eller tjänster för oss människor. Det är allt från att 

rena vatten och luft, lagra kol, pollinera våra grödor eller bidra med livsme-

del, trävaror och naturupplevelser. Mitt intryck är att vi många gånger håller 

en människocentrerad attityd till detta med biologisk mångfald, och att vi 

inte ser att naturen och vi människor hänger ihop i ett mycket komplext sy-

stem där alla eller många är beroende av varandra för att hela systemet ska 

fungera. Det handlar inte bara om att bevara alla arter för bevarandets skull – 

eller att se att bara jag som människa ska ha företräde överallt och alltid– 

utan att om vi ska överleva på denna enda planet så är måste strategin vara 

att se till att vi inte fördärvar livsbetingelserna på jorden. 

Precis samma sätt som vi i Ålands lagting värnar om vår självstyrelse, vårt 

svenska språk, vår kultur och våra sedvänjor så har vi också ett ansvar att 

långsiktigt värna den unika och fantastiska åländska naturen där den biolo-

giska mångfalden är en del av den globala resurs som vi inte har råd att gå 

miste om. 

Utskottet föreslår att lagtinget ger det begärda bifallet till konventionen om 

biologisk mångfald och vi ser som sagt fram emot en revidering av lagstift-

ningen på detta område. Tack, herr talman. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Jag vill tacka ltl Aaltonen både för en saklig behandling i 

utskottet men också för ett mycket angeläget anförande om den biolo-

giska mångfalden. Vi kommer precis ifrån hållbarhetsrådets första möte 

där det här är en av punkterna som vi måste arbeta med. Det är som ltl 

Aaltonen sade, klimatförändringarna gör nu att vi på jordklotet går 

miste om tusentals arter som alla bidrar med någon typ av ekosystem-

tjänster. Om vi skulle ersätta de tjänsterna som djur och natur idag utför 

till människornas fördel så skulle det kosta oss enorma belopp, om det 

ens är möjligt att kunna utföra samma sak med mänsklig hand.  

Det är väldigt viktigt att utskottet också stöder det utökade art- och 

biotopskyddet på Åland. Vi återkommer till lagtinget med en framställ-

ning så fort det går i lagberedningens rullor. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Tack för de synpunkterna och den informationen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Britt Lundberg, replik 

Tack, herr talman! Tack för ett intressant anförande och en fin presen-

tation och väldigt ”timad” med tanke på hur underbar vår natur visar sig 

just nu. 

Jag vill passa på att lyfta att centergruppen är tillfreds med att vi nu 

börjar hitta goda rutiner för att reda upp konventionerna som tidigare 

borde ha förts till lagtinget för godkännande men inte har gjorts. Man 

kan fråga sig om vi kanske borde ha behandlat de här i omvänd ord-

ning? Vi skulle ha tagit grundkonventionen först och sedan Nagoyakon-

ventionen. Men det viktigaste är väl att de tas vid samma möte och att vi 

får det upprett. Jag är glad att de rutiner som vi utarbetade tillsammans 

med utrikesministeriet och presidentens kansli verkar fungera. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Tack, herr talman! Tack ltl Lundberg. Jag noterade samma sak när jag 

såg ordningen på listan här i plenum idag. I utskottet hade vi en annan 

behandling. Vi tog först beslutet om konventionen som rör biologisk 

mångfald och sedan konventionen om Nagoyaprotokollet. Men huvud-

saken är ju ändå att saker och ting kommer på rätt plats och att vi från 

Ålands lagting också kan ge vårt bifall till den här viktiga konventionen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! Jag får tacka för presentationen. Ltl Aaltonen 

nämnde orsaker till att vissa arter, 160 arter, har försvunnit från vår 

breddgrad här, och 16 arter har försvunnit beroende på ett modernt 

jord- och skogsbruk. Man tar till lagstiftning för att mer eller mindre 

stränggera det här och få stopp på det. Har utskottet fört ett resonemang 

om var man ska ta resurser för att kompensera dem som blir drabbade 

om man ska stränggera eller återfå vissa arter? Man talar om ett mo-

dernt jord- och skogsbruk, men vem är det som har drivit frågan om ett 

modernt jord- och skogsbruk? Det är ju inte jordbrukarna utan det är 

kraven på billig mat som har drivit fram den här situationen. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Herr talman! I mitt anförande sade jag att under 1900-talet har ungefär 

160 arter försvunnit från Åland. Landskapsregeringen har noterat att 

bara under de senaste 10-15 åren har åtminstone 18 arter försvunnit. 

Det finns ju många olika orsaker till det, man kan inte skylla allting på 

jord- och skogsbruket. Det är vi människor som har ett sådant liv och le-

verne idag så att arter försvinner. Men det beror inte bara på det utan 

även på klimatförändringar, mycket annat och invasiva arter som flyttar 

in. 

Den frågeställning som ltl Eklund ställde om ersättningar osv. kom-

mer sedan när landskapsregeringen presenterar ett nytt lagförslag och 

förordning till naturskyddslag. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.  
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Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagting-

ets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling.  

Ärendets första behandling är avslutad. 

Första behandling 

8 Blankettlag om pyrotekniska artiklar 

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 9/2015-2016 
Landskapsregeringens lagförslag LF 13/2015-2016 

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betän-

kandet.  

Diskussion. 

Ltl Petri Carlsson 

Herr talman! Jag noterar att både ordförande och viceordförande är förhind-

rad att närvara idag. 

Jag vill bara säga att ett enigt lag- och kulturutskott föreslår att lagtinget 

antar lagen utan ändringar.  

Talmannen 

Begärs ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. 

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.  

Föreläggs förslaget till landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen om py-

rotekniska artiklars överensstämmelse med kraven för godkännande. Lagförslaget är 

godkänt.  

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

Enda behandling 

9 Landskapsregeringens redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § ar-

betsordningen för Ålands lagting 

Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande SJPN 1/2015-2016 
Landskapsregeringens redogörelse RS 2/2015-2016 

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.  

Diskussion. 

Vtm Viveka Eriksson 

Talman! Självstyrelsepolitiska nämnden har behandlat den självstyrelsepoli-

tiska redogörelsen. Eftersom självstyrelsepolitiska nämndens ordförande 

också är lagtingets talman så faller det på mig, som viceordförande, att pre-

sentera vårt gemensam betänkande. 

Jag börjar med att presentera det här betänkande genom att lyfta fram det 

sista först. Den sista rubriken gäller en politisk klimatförändring. Anledning-

en till detta är att det nu finns frågor mellan Helsingfors och Åland som är ak-

tuella och har väldigt stor dignitet. 

Det som hände med vindkraften och sveket har fått Åland att fundera på 

umgänget med Helsingfors och på vilket sätt det i framtiden ska skötas. Vi 

har anledning att lära oss av det som hänt och söka lite nya vägar. Det är flera 

frågor som samlas upp under det här sista stycket. 

För det första tänker jag lyfta upp språket. Vi har ständigt och jämt en 

kamp här på Åland för att försvara det svenska språket och alldeles särskilt i 
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relationerna med riket. Det riktigt stora problemet är att Finland blir allt 

mera finskt, det svenska språket viker undan. Det är färre tjänstemän och po-

litiker i Helsingfors som behärskar svenska och då blir det också svårt i 

kommunikationerna med Åland.  

Finland fick en gång i tiden suveränitet över Åland. De åtog sig att sköta 

självstyrelsen på svenska. Från nämnden påpekar vi väldigt starkt detta, det 

är verkligen i Helsingfors som den här problematiken ligger. Vi på Åland läg-

ger mycket energi på att möta den problematiken. Vi har språkråd, vi skriver 

skrivelser till ministerier och vi protesterar när vi inte kan få handlingar i till-

räckligt god tid översatta till svenska. Enskilda människor i sina kontakter 

med myndigheter i Finland har svårt med kontakter på svenska. Många ålän-

ningar är beroende av vård på den finska sidan och där har man också ibland 

svårigheter att bli vårdad på svenska. Vi säger att det här ansvaret ligger på 

Finland. Nu måste man verkligen ta det här på allvar.  

Samtidigt ger vårt envisa arbete från Ålands sida resultat. Det har också vi-

sat sig, och det nämns i den här redogörelsen, när det till exempel gäller 

Pharmacia Fennica har vi äntligen fått rätt att den bör översättas. Tjänstekol-

lektivavtal ska vara på svenska. 

Under många, många år har vi pekat på problematiken med hanteringen 

av EU-ärenden. Åland ska vara med i beredningssessionerna i Helsingfors för 

att göra sin röst hörd och där har det varit problem, men det börjar flyta på 

någorlunda. 

Samtidigt har inbesparingar och effektiviseringskrav i de finska myndig-

heterna också lett till att det har blivit alltmer centraliserat. Det betyder att 

myndigheter sköts centralt i Finland när det ligger inom Finlands behörighet 

och ålänningar ska också få service på svenska, men med centralisering blir 

det ännu svårare. Ett exempel som vi nämner i redogörelsen är reformering-

en av tingsrätterna som är aktuellt. Vi följer med oro med vad som kommer 

att hända. 

Ett annat exempel som vi nämner i betänkandet är flytten av utlänningsä-

rendena. Man ska flytta utlänningsärendena från polisen i Mariehamn till 

migrationsverket. Här försöker regeringen få till stånd att det fortsättningsvis 

ska fungera smidigt. Här får vi ett problematiskt avstånd för de inflyttade 

ålänningarna. Språket är en fråga. 

En annan fråga som egentligen föranleder våra funderingar på en klimat-

förändring är det svikna löftet om vindkraften. Det här är numera ett faktum. 

Vi kan inte göra så mycket åt det, men vi kan lära oss av händelsen och se till 

att det inte händer igen. Vi kan se till att vi har plattformar där vi kan lösa så-

dana här frågor. 

Den tredje frågan som vi lyfter upp är social- och hälsovårdsreformen. Som 

vi alla vet riskerar frågan att gripa in i självstyrelsesystemet. Det kan innebära 

ett jättestort ingrepp i den behörighet Åland har. Nämndens åsikt är, precis 

som regeringens, att social- och hälsovårdsreformen sjösätts utan att självsty-

relsen berörs, att ekonomin inte påverkas och att reformen inte innebär in-

grepp i vår behörighet. Till den här delen ger vi vårt starka stöd till land-

skapsregeringen. 

I nämnden har vi tagit del av de fyra olika lösningsmodeller som regering-

en arbetar efter för att se till att den här reformen blir neutral. För det första, 

en specialskatt, typ rundradioskatten där Åland inte skulle betala den skat-

ten. Den andra lösningsmodellen är att ålänningarna skulle undantas från 
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förändringarna i statsbeskattningen. Den tredje lösningsmodellen skulle vara 

att landskapsskatterna, behörigheten över inkomstskatterna, överförs till 

Åland. Det fjärde, som inte verkar vara på gång i Helsingfors är att man istäl-

let för statsskatt skulle bygga upp det med landskapsskatter, alltså de nya 

landskapen som ska sköta social- och hälsovården skulle ta en landskapsskatt 

som skulle betala social- och hälsovården. 

Den fjärde stora frågan som aktuell är avräkningsgrunden och förändring-

en av den. Till den delen stöder nämnden landskapsregeringens strävanden, 

vi följer den processen väldigt noga och landskapsregeringen kommer regel-

bundet och informerar. 

Språket, vindkraften social- och hälsovårdsreformen och avräkningsgrun-

den visar med all tydlighet att det behövs en plattform, ett forum där Fin-

lands och Ålands regering möts. Det behövs ett forum där angelägna frågor 

lyfts. I ett nytt självstyrelsesystem med mer politik behövs den här plattfor-

men där politiska tvister behandlas, såsom juridiska tvister sluts i Ålandsde-

legationen. Det här är viktigt i Ålandskommittén och vi ålänningar jobbar 

hårt för att vi ska få till stånd en sådan här plattform. 

När det gäller Ålandskommittén så följer nämnden arbetet nära och har 

regelbundna träffar med de åländska representanterna i Ålandskommittén 

som ger sina klartecken för olika tankar och förslag som vi lägger fram i 

kommittéarbetet. 

Förutom de här stora aktuella frågorna som jag har nämnt så har nämnden 

fördjupat sig i frågor som berör säkerhetspolitiken. Vi har diskuterat hur det 

säkerhetspolitiska läget i omvärlden kan påverka Åland och ålänningarna. Vi 

har konstaterat att det försiggår flera olika säkerhetspolitiska samarbeten 

inom Norden, EU och mellan Finland och Sverige. Det som är viktigt här, och 

som nämnden starkt understryker, är att Åland ska vara välinformerad och 

att Åland och vår demilitarisering och neutralisering bevakas i de här olika 

samarbetena. Därför understryker vi också, i enlighet med demilitariserings-

policyn, att Ålands speciella status framhålls i olika slags säkerhetspolitiska 

dokument också i den fortsatta beredningen och arbetet som genomförs i 

Finland för att bedöma konsekvenserna av ett eventuellt Natomedlemskap. 

Det har gjorts en Natorapport i Finland där vi har tagit del av att Åland och 

demilitariseringen inte alls omnämns i rapporten. Det är nog upp till land-

skapsregeringen att jobba vidare där och se till att Åland och demilitarise-

ringen finns med i det fortsatta arbetet. 

När det gäller handräckning i syfte att skydda människoliv, miljö eller 

stora ekonomiska värden ska civila myndigheter i första hand sköta det. Där 

endast försvarsmakten innehar utrustning och kompetens kan också för-

svarsmakten involveras. Här finns dock ett stort behov av att närmare klar-

göra hur 1921-års konvention ska tolkas i förhållande till t.ex. om det blir en 

terrorattack på Åland. Landskapsregeringen säger i sin redogörelse att en 

plan för handräckning ska utarbetats så att det klargörs i vilka fall handräck-

ning ska begäras och på vilka sätt det ska beredas. Nämnden vill understryka 

väldigt starkt att det här är viktigt. Det är väldigt viktigt att det klargörs så att 

alla vet vad vi har att förhålla oss till.  

Slutligen, herr talman, om fiskeripolitiken. Inom ramen för EU:s gemen-

samma fiskeripolitik kan medlemsländerna implementera system där man 

för en bestämd tid överlåter viss nyttjanderätt av de kvoterade fiskebestånden 

till ländernas fiskare. Detta pågår i Finland, de håller på att bygga ett system 
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med individuella överförbara kvoter. Här hyser vi en viss oro över att Åland 

blir en del av de finska kvoterna. Så som det är upplagt just nu så verkar det 

så. Landskapsregeringen jobbar för att Åland ska vara ett eget fiskeområde 

med egna kvoter som Ålands landskapsregering delar ut till de åländska fis-

karna. Det här är väldigt viktigt. 

 För bra många år sedan löstes en tvist om fiske mellan Åland och Finland i 

domstol. Fisket är faktiskt åländsk behörighet. Vi måste verkligen stå på oss 

och bevaka våra fiskares rättigheter och möjligheter. Tack, herr talman. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Jag vill tacka vtm Eriksson för presentationen av självsty-

relsepolitiska nämndens betänkande. Det känns gott för Åland att oppo-

sitionen och regeringspartierna kan samarbeta i för Åland så viktiga frå-

gor.  

Det jag specifikt vill lyfta här som jag ser som två problemområden, 

det ena litet, det andra stort, var att jag på förmiddagen här försökte be-

ställa Pharmaca Fennica. Jag ringde till lääketietokeskus, det finns tyd-

ligen inget svenskt namn, och frågade om jag kunde beställa den på 

svenska. Man kunde inte svara mig på svenska överhuvudtaget utan 

övergick till engelska och meddelade att något beslut att trycka Phar-

maca Fennica på svenska finns inte. Så jag kunde inte beställa. 

Vad gäller assistans av andra myndigheter så ser jag stora problem 

med oljeskyddet som nu helt kontrolleras av militära makter i Finland. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Till den sista frågan först. Det har alltmera övergått till att det 

inte är civila myndigheter som sköter sådana åtgärder i Finland i övrigt. 

Det har alltmera blivit de militära myndigheterna som har kompeten-

sen, resurserna och utrustningen. Då uppstår den här problematiken. 

Därför är det så viktigt att planen görs upp så att man klargör hur 

handräckning av militära myndigheter kan vara förenligt med Ålands-

konventionen. Det är väldigt viktigt. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Jag delar den synen till fullo. Jag vet att det här är ett kompli-

cerat område. Om vi har en större oljeolycka i Skiftesfarleden här de 

närmaste dagarna så betyder det i praktiken att vi kommer att ha den 

finländska militären inne på åländskt territorium om det är så att vi ak-

tivt vill skydda vår miljö. Så ser den praktiska verkligheten ut och det är 

inte i fas med den grundteori som har funnits. Därför vill jag stöda arbe-

tet på det vis jag kan så att vi får fram en fungerande lösning som också 

fungerar i praktiken för det är minst lika viktigt. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Alla handräckningssituationer är viktiga. När det handlar om 

miljö eller människors säkerhet så måste det fungera. Ålänningar ska 

känna trygghet så att man vet att man får hjälp när det behövs. 

När det gäller Pharmaca Fennica så konstaterade JO att man kommer 

att måsta översätta, vilket konstaterades så sent som i december 2015. 

Det kan vara en förklaring till att den inte redan är översatt. Jag förut-
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sätter att landskapsregeringen hårdbevakar att det faktiskt också blir 

verkställt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Tack för presentationen. Vtm Eriksson utlämnade ett av 

lösningsalternativen för Ålands del för att eliminera effekterna av den 

tilltänkta social- och hälsovårdsreformen. Det gällde ett övertagande av 

inkomstskatterna. Jag undrar om det här är ett politiskt ställningsta-

gande eller om det helt enkelt var ett misstag? 

Jag är också glad att nämnden inte har tagit med alternativet att för-

lita sig på att justera klumpsumman. Det alternativet har helt uteläm-

nats i nämndens betänkande, det gratulerar jag till och välkomnar 

varmt. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det där var ju två olika frågor. Vi pratade om social- och hälso-

vårdsreformen och lösningsmodeller gentemot den, sedan pratade vi om 

Ålandskommittén och framtiden och det är en helt annan fråga. Nu pra-

tar jag om social- och hälsovårdsreformen och vilka lösningsmodeller 

som vi har fått uppskisserade. Åtminstone hade jag nedskrivet att över-

tagandet av personinkomstbeskattningen även var ett av de alternativen, 

t.o.m. det alternativ som för mig, som tidigare har varit mycket skatte-

skeptisk, börjar bli den gångbara lösningen för framtiden. Sedan när 

Ålandskommittén är klar så måste vi ha ett ekonomiskt system som helt 

och hållet fungerar så att inte reformer i Finland kan gripa in i vår själv-

styrelse och förändra våra möjligheter. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Det var fint att detta blev utrett. 

Den andra saken som jag reagerade över var att Åland nämns i Nator-

apporten och att man konstaterar att Ålands roll i ett eventuellt Nato-

medlemskap måste utredas vidare. Det upplever jag som ytterst olyck-

ligt. Det borde vara självklart att man från finländsk sida säger klart och 

tydligt att Ålands folkrättsliga status ger vid handen att man måste ta 

hänsyn till den och att ha konventionerna måste följas oavsett vad man 

gör med ett Natomedlemskap. Jag tycker att man borde ha kunnat 

skriva det utan att göra några utredningar. Därför är jag lite tveksam till 

att Åland nämns i inledningen men sedan konstateras det att det skulle 

ta så mycket tid. Det skulle ha varit bra om nämnden hade haft en syn-

punkt på detta. Men jag hoppas nu att regeringen för den här syn-

punkten vidare. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag vet inte om jag var otydlig, men nämnden har sagt att om 

det är så, vi är ju inte riktigt hundra på detta för vi har inte läst rappor-

ten, men om det är så att självstyrelsen och demilitariseringen inte ingår 

i den här rapporten så måste landskapsregeringen se till att hårdbevaka 

det här och se till att demilitariseringen finns med som en del i Finlands 

fortsatta beredning. Här behövs ingen utredning. Jag måste ha uttryckt 
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mig oklart om ltl Britt Lundberg uppfattade det på det sättet. Det här är 

helt klart. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Tack vtm Eriksson för redogörelsen som ganska mycket 

fokuserar på förhållandet mellan Finland och Åland. Det förhållandet 

har varit utsatt för prövningar under det senaste året. 

Har nämnden fört någon diskussion om behovet av formella toppmö-

ten mellan och Åland? Jag uppfattar att det i det närmaste har gått ett 

halvår för den sittande regeringen och mängden möten mellan ministrar 

har varit väldigt liten. Nu är jag inte säker på hur viktiga sådana möten 

är. Någonstans känns det som att det borde vara formaliserat att det ska 

hända väldigt snabbt efter valet, att Ålands högsta företrädare ska träffa 

Finlands högsta företrädare. Det krävs självklart två för att dansa. I vil-

ken mån har nämnden diskuterat hur vi skulle kunna lyfta upp detta i 

förhållande mot Finland? 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det blev naturligt att redogörelsen handlar om självstyrelsefrå-

gor som främst handlar om relationerna mellan Finland och Åland. Det 

är ju det som redogörelsen finns till för.  

När det gäller toppmöten så är det viktigaste, vilket också nämnden 

har sagt, skrivit och gett klartecken till oss i Ålandskommittén, att vi ska 

jobba för att det ska finnas politiska plattformar i framtiden där man 

kan lyfta upp de svåra frågorna. Såsom systemet fungerar idag så är det 

Ålandsdelegationen som löser tvister av juridisk karaktär. Ska vi ha 

mera politik och mera politiska diskussioner då måste vi också ha platt-

former där vi löser de frågor som dyker upp och de tvister som eventu-

ellt kan uppstå. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Ja, det är sant. Det är just de här plattformarna som jag undrar om man 

på något sätt borde försöka formalisera och göra ännu tydligare. Här 

nämns rätt mycket förhållanden mot Finland, men man kan faktiskt 

väva in även Sverige i resonemanget eftersom vi i vårt dagliga liv antag-

ligen har mer med Sverige att göra än med Finland. Sverige hör till en av 

de garanter för det svenska språket som Finland är satta att bevaka, men 

som nämnden mycket förtjänstfullt lyfte fram att man inte riktigt lyckas 

med. I vår fortsatta roll och i visionen för Åland borde ingå att man dels 

ska lyft självstyrelsen och dels faktiskt se till att träffa de högsta företrä-

darna för våra två grannstater. Det skulle kännas bra på många vis. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Redogörelsen handlar ju främst om konstitutionella frågor och då är det 

väldigt mycket självstyrelselagsfrågor. Därför blir andra länder kanske 

inte särskilt mycket belysta. Men visst brukar vi också diskutera olika 

samarbeten med Sverige. Nu har vi koncentrerat oss på de här stora frå-

gorna som är aktuella från nämndens sida. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, talman! Vtm Eriksson redogjorde också lite från stycket om fiske-

ripolitiken. Jag ser här att det finns ett kraftigt stöd för att arbeta för att 

få en uppdelning av kvoterna mellan riket och Åland. Om vi ser på ar-

betsplatserna i den åländska skärgården så är fiskeripolitiken viktig. Det 

är bra att man nästan förstärker stödet av det som står i redogörelsen. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Vi hörde i nämnden att landskapsregeringen står på ganska bra 

i de frågorna och har gjort väldigt saklig beredning för sin argumentat-

ion. Jag ser en parallell längre tillbaka i tiden när en fiskefråga slutligen 

måste avgöras i domstol, då handlade det om laxfiskekvoter. Eftersom 

Åland har egen behörighet över fisket så är det helt naturligt att vi ska 

kunna fördela våra kvoter inom vårt område.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Tack vtm Eriksson för en fin presentation av betänkandet 

från nämnden. Samtidigt ger jag ett stort tack till hela nämnden med 

dess ordförande, talmannen, för ett bra dokument.  

Jag måste ge en personlig reflektion, ibland tvivlar man lite på själv-

styrelseviljan i det här samhället och kanske också bland politiska par-

tier. Men de facto stärks man när man läser det här dokumentet. Det här 

är ett grundläggande dokument som jag verkligen vill tro att landskaps-

regeringen tar till sig och kommer att göra sitt bästa för att förverkliga. 

Nu min fråga till vicetalmannen; hur ska vi få det här dokumentet 

med den anda som det förmedlar och sakinnehållet att också landa hos 

Ålandskommittén? Visserligen har landskapsregeringen en avgörande 

roll i många av de här frågorna, men samtidigt har vi en parallell process 

med en revision av självstyrelsesystemet. Det skulle vara väldigt viktigt 

att de finska delegaterna, medlemmarna, också skulle få den här käns-

lan, förstå hur vi tänker och hur allvarligt vi på Åland ser på den här si-

tuationen. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Ja, det har varit ett bra arbete i nämnden. Det är ett bra doku-

ment under bra ledning av talmannen och vi har framförallt duktiga 

sekreterare som har gjort betänkanden. Nu kommer också externpoliti-

ken upp i nästa plenum. 

När det gäller att få det här att landa så kan jag inte se någon annan 

väg en information, information och ytterligare information. Det är 

också väldigt mycket så som vi jobbar i Ålandskommittén. Vi informe-

rar, vi informerar och vi berättar. Vi för fram våra ståndpunkter, vi för 

fram dem igen och vi för fram dem igen. Det är det enda sättet att jobba. 

Alldeles särskilt tror jag att det är viktigt framöver att vi får forum där vi 

kan mötas och diskutera. Sitter vi på varsin sida så är det svårt att nå en 

gemensam enighet. 
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Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Så är det helt säkert.  

Den fråga som nu är mest akut, av dem som finns här nämnda, är den 

ekonomiska situationen och framförallt social- och hälsovårdsreformen 

och dess effekter. Min fråga är; det här betänkandet och den verklighet 

som vi nu ser att håller på att förverkligas på rikssidan kommer det att 

påverka arbetet i Ålandskommittén på något sätt?  

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Social- och hälsovårdsreformen har med all tydlighet pekat på 

det ekonomiska systemet och att vi ska kunna ha ett system som är obe-

roende av de nya reformer som man genomför på rikssidan. I kommit-

tén har det aktualiserats att vi vill lyfta in de här frågorna. Egentligen 

har frågan om social- och hälsovårdsreformen lyfts vid lite olika till-

fällen. Vid senaste mötet aktualiserade vi att vi ser att det här måste fin-

nas med i arbetet också. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Britt Lundberg  

Herr talman! Centergruppen tackar för självstyrelsepolitiska nämndens be-

tänkande. Betänkandet är välavvägt och tydligt, åtminstone till största delen 

och annars lämnas alternativ till lösningar.  

De två områden som är särskilt angelägna och allvarliga i årets betänkande 

är dels utvecklingen av det svenska språket i Finland och hur det påverkar re-

lationerna till Åland och dels den pågående social- och hälsovårdsreformen 

som griper in i vår självstyrelse och påverkar oss trots att frågan i sig inte be-

rör oss och dessutom är uteslutande finländsk lagstiftning som är separat 

från den åländska.  

Det vore ytterst intressant och nödvändigt att en granskning av vår själv-

styrelse skulle göras även med sådana ögon som synar om vi kan ha fler lika-

nande scenarion som kan drabba oss eller där Finland med nuvarande lag-

stiftning kan indirekt gripa in i och styra över vår åländska självstyrelse inom 

områden som är vår egen behörighet.  

Först språket herr talman! Frågan att bevara det svenska språket på Åland 

är, som nämnden skriver i sitt betänkande, ett åtagande som Finland har se-

dan Ålandsfrågan fick sin lösning. Ändå kan vi konstatera att engagemanget 

är relativt svagt och att många av de reformer och beslut som fattas av Fin-

lands regering påverkar svenskans framtid i Finland och därmed indirekt 

Åland.  

För drygt 100 år sedan var 14 procent av finländarna svenskspråkiga. Idag 

är andelen 5,4 procent. En anmärkningsvärd utveckling. De svenska språkö-

arna minskar också i Finland. En svensk språkö definieras så att där det finns 

en svenskspråkig stark minoritet och minimikravet är att det finns en svensk 

skola för att uppfylla definitionen.  

Finlands regering stuvar om i kommunstrukturen och ändrar på det sättet 

språkgränserna, svenskspråkiga skolor och sjukhusavdelningar och myndig-

heter avlägsnas eller slås ihop med finskspråkiga. Den högre utbildningen på 

svenska är begränsad i Finland idag. Det här är några exempel på hur det 

svenska språket får mindre plats.  Ju färre som talar svenska desto större blir 
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gapet mellan Åland och Finland och ju svårare blir det för Finland att leva 

upp till sina åtaganden att kommunicera med Åland på svenska.  

Även ålänningar påverkas av reformer i Finland. Om nu alla summariska 

ärenden, dvs. ärenden som avgörs utan prövning i sak, ett exempel är indriv-

ningsärenden, planeras överflyttas från Åland till Finland som en följd av re-

formeringen av tingsrätterna. Hur kan vi då garantera att våra åländska 

medborgares ärenden kan avgöras på svenska på ett bra sätt? Migrationsver-

ket planerar att alla utlänningsärenden även de som idag has omhand av po-

lisen flyttas över till Finland. Det betyder att våra nyanlända ålänningar 

måste till Åbo för att få sina ärenden hanterade. Även här är det tveksamt om 

det kan ges några garantier för fullständig service och behandling på svenska.  

Vid vård av ålänningar utanför Åland är det oerhört viktigt, som nämnden 

skriver, att en som dessutom är försvagad av sjukdom ska kunna samtala och 

få information på svenska. 

Antalet svenskspråkiga förväntas öka i Finland enligt prognoser. Däremot 

kommer inte andelen svenskspråkiga att öka eftersom även andra språkgrup-

per blir gällande i Finland. Från Alexanders-institutet spår man att ryskan 

kommer att vara lika stor som svenskan i Finland 2050. Det har i sin tur lett 

till en ny typ av språkdebatt i Finland.  

Arbetet med att från åländsk sida konsekvent och kraftfullt driva Ålands 

rätt till svenska i Finland, det arbetet får inte vila en enda dag.  

Så, herr talman, den planerade social- och hälsovårdsreformen i Finland. 

Centern är på samma linje som nämnden som hävdar att reformen kommer 

att få oavsiktliga men stora konsekvenser för Åland. Ekonomiskt kan det röra 

sig om 15-16 miljoner euro. Minst lika allvarligt är att reformen som inte 

överhuvudtaget berör Åland ändå griper in i vårt samhälle. Nu med gällande 

system så skulle ålänningarna via statsskatten indirekt finansiera den social-

vård som är Finlands medborgares.  

Självstyrelsepolitiskt har vi framför oss en omvälvande tid som måste han-

teras med stort allvar och hög ambition. Redan 2019 beräknas social- och 

hälsovårdsreformen träda ikraft och 2022, tre år efter, ska Åland och Finland 

tillsammans ha skapat ett nytt självstyrelsesystem.  

Parallellt med detta förs diskussioner om förändringar i avräkningsbelopp-

et, vilket ska ses som en separat process som ska justera den ekonomiska 

obalans som just nu råder mellan vad som borde vara Ålands rättmätiga an-

del av statens budget och vad som klumpsumman idag innehåller, vilket även 

nämnden elegant markerat genom att ge avräkningsgrunden ett separat kapi-

tel i betänkandet.  

Vi har fått ett löfte från Finlands statsminister att klumpsumman ska höjas 

från 0,45 till 0,48. Det vore intressant att få en rapportering om höjningen 

kommer att förverkligas och i så fall när?  

Nämnden har vårt stöd för att Ålands regering ska fortsätta förhandlingar-

na med Finlands regering i samma riktning som tidigare. Vi ser att det vore 

angeläget att regeringen tar ett brett grepp över dessa stora övergripande och 

viktiga frågor och formulerar en strategi för Åland. Välkomna att diskutera 

med oss. Vi kommer konstruktivt att hjälpa till för att lösningar ska skapas 

och att ärenden förs framåt på bästa tänkbara sätt. 

Socialdemokraternas gruppledare sade i remissdebatten. Jag citerar: 

”Landskapsregeringen har ett enormt arbete framför sig att hitta synergief-

fekterna och faktiskt vara framme där det behövs och få foten in genom 
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dörren där det finns möjlighet att komma in”. Inom centern håller vi full-

ständigt med. Vi vill gärna ha information om dessa synergieffekter, vad som 

görs i frågan, vilka kontakter, förhandlingar och diskussioner som förts och 

vilka smarta förslag till lösningar som har förts fram från ministrarnas och 

lantrådets sida.  

Nämnden ger i sitt betänkande flera alternativ till lösningar för att möta ef-

fekterna av social- och hälsovårdsreformen. Nämnden skriver att antingen 

kunde Finland gå in för en modell liknande den man skapat för rundradios-

katten, vilken inte berör Åland, eller att den skulle finansieras genom land-

skapsskatt eller det tredje alternativet som nämns är att behörigheten över 

fysiska personers inkomstskatt överförs till Åland.   

Vi har ett konstruktivt förslag. Centern, obunden samling och Ålands 

Framtid har gemensamt funderat på och fördjupat oss i dessa frågor. För vår 

del rekommenderar vi att Åland går in för att överta förvärvsinkomstbeskatt-

ningen. Vi ser det inte som någon dramatisk förändring utan tvärtom den 

enklaste och även för Finlands del den smidigaste lösningen. Åland hanterar 

kommunalskatten idag och det är större pengar än vad förvärvsinkomstskat-

terna skulle utgöra. I praktiken skulle vi fortsätta att betala kommunalskatten 

som idag till kommunerna och åländsk förvärvsinkomst direkt till Åland och 

övriga skatter skulle tillsvidare, enligt tidigare modell, betalas till Finland 

med återbörd i klumpsumman.  

Självklart finns det frågor som behöver finna sin lösning med denna mo-

dell bl. a kring administration. Men utöver att systemet blir redigt så får vi 

dessutom ett lyft för självstyrelsens status och ett stärkt samband mellan 

Ålands skattekraft och det offentliga Ålands intäkter, en morot för att ytterli-

gare höja sysselsättningen på Åland.  

Fru talman! Det finns fler intressanta frågor att uppehålla sig vid i betän-

kandet, bl. a Finlands regerings utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse 

och NATO. Vad jag erfar så diskuteras just nu huruvida den säkerhetspoli-

tiska redogörelsen kommer att föras till riksdagen nu i vår eller om man väl-

jer att vänta till hösten. Så det kan hända att vi får hålla oss lite till tåls innan 

vi får läsa den.  

Från åländsk sida är det förstås av yttersta vikt att Ålands demilitariserade 

och neutraliserade status får utrymme och visas respekt i redogörelsen.  

Ytterligare har nyligen presenterats en rapport kring Finland och NATO 

som ska ses som en bilaga till det kommande säkerhetspolitiska meddelandet 

men som inte, såvitt jag förstår, kommer att behandlas politiskt utan endast 

antecknas för kännedom. Åland omnämns i inledningen i rapporten och där 

konstateras, fritt formulerat, att Ålands status är av har sugereris karaktär 

och att vår särställning och status kräver ytterligare utredning och därför inte 

behandlas ytterligare i rapporten. Det här är inte bra. Från centerns sida hade 

vi önskat att man i texten kort om gott slagit fast att Ålands folkrättsliga sta-

tus gör att Finlands eventuella NATO-medlemskap ska inbegripa och respek-

tera demilitariseringen och neutraliseringen. Det finns väl dessutom praxis, 

det borde väl kunna göras på samma sätt som gjorts med Svalbard och de 

grekiska demilitariserade öarna. 

Från åländsk sida måste vi fortsätta driva att det är oerhört väsentligt att 

Finland tydligt slår fast att om Finland ingår i ett NATO-medlemskap så ska 

Ålands status som demilitariserat och neutraliserat område bestå. Som 

nämnden skriver, så utgår vi ifrån att Finland vid eventuella förhandingar om 
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medlemskap försäkrar sig om att inga förändringar görs beträffande Ålands 

demilitariserade och neutraliserade ställning utan att de konventioner som 

reglerar demilitariseringen ovillkorligen efterlevs.  Det här hade vi hoppats 

att också skulle ha funnits i ingressen i rapporten. 

 Det är, herr talman, av yttersta vikt att regeringen nu följer upp och inle-

der förhandlingar så att Ålands ställning bekräftas i den säkerhetspolitiska 

redogörelsen och alltid vid diskussioner eller förhandlingar kring NATO-

frågan, att den alltid inbegriper Ålands folkrättsliga status.  

När det gäller att vi drabbas av att krishanteringen runt omkring oss allt-

mer blir militär så har vi från åländsk sida konsekvent drivit, och den linjen 

hoppas jag att fortsätter, att man borde inleda ett samarbete mellan rädd-

ningstjänsterna i Norden, till en början mellan Sverige och Finland, för att på 

det sättet kunna skapa en formalisering och ha ett alternativ till de militära 

ingreppen som annars kanske blir följden om vi inte aktiverar oss. Tack, fru 

talman. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Ltl Britt Lundberg höll ett anförande där hon egentlig-

en lite kritiserar nämnden för att inte ha tagit ställning till centerns vilja. 

Jag känner inte alls igen den diskussionen. Vi i självstyrelsepolitiska 

nämnden har haft ett oerhört bra samarbetsklimat just vad gäller Nato-

frågan, vi har också tagit hänsyn till centerns representants åsikter vad 

gäller migrationsverkets situation och det har vi nog i alla de här ären-

dena.  

Jag vill påpeka att på sidan 2 så lyfter vi fram skrivningar lite diffust 

eftersom vi inte har ett klart beslut ännu från polisen. Polisen på Åland 

jobbar tillsammans med migrationsverket oerhört kraftfullt för att ga-

rantera att det blir service på svenska och även att man ska kunna be-

hålla servicen på Åland. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Ltl Kemetter måste ha lyssnat lite slarvigt på vad jag fram-

förde här. Centergruppen är helt enig med det som nämnden framhåller. 

I det fall där nämnden ger tre alternativa förslag till lösningar så tar vi 

ställning och lyfter fram ett av alternativen och det handlar om förvärv-

sinkomstbeskattningen.  

När det gäller problematiken kring att ålänningar eventuellt i framti-

den får åka med sina utlänningsärenden till Finland eller de andra ären-

den som man framfört så håller centern fullkomligt med den oro och 

ståndpunkt som självstyrelsepolitiska nämnden har. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Tack för det klargörande ltl Britt Lundberg. Jag upple-

ver att just i självstyrelsepolitiska frågor så har vi faktiskt börjat driva 

ännu starkare självstyrelsepolitik, också från nämndens sida. Jag ser en 

stor förändring ifrån förra mandatperioden. Nu upplever vi verkligen att 

vi måste aktivera oss som ett gemensamt lag för att kunna bevaka själv-

styrelsen. 
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Ltl Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Att vi gemensamt ska hålla självstyrelsefanan högt hoppas 

jag verkligen. Jag tror att det är väldigt, väldigt länge sedan kanske i 

mandatperioden 1999-2003 som jag minns att det har före kommit en 

omröstning i självstyrelsepolitiska nämnden. Annars brukar självstyrel-

sepolitiska nämnden, av tradition, lämna eniga betänkanden. Jag upple-

ver också att med tiden har betänkandena blivit allt mera progressiva 

och tydliga. Precis som tidigare har sagts här är det väldigt viktigt att re-

geringen läser det här och verkligen tar den från första dag som en väl-

digt viktig vägkost, eftersom det är från en samlad regering och att man 

tar itu med frågorna omedelbart och lyfter dem med kraft. Vi ska också 

sprida det vidare till Ålandskommittén och till alla som vi möter på vår 

väg att det här är den åländska gemensamma hållningen, för det är oer-

hört värdefullt att vi har en sådan. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Tack, fru talman! Ltl Lundberg lyfte förtjänstfullt fram den ganska 

skarpa skrivningen om kopplingen mellan att Finland sköter det språk-

liga servicen till Åland och det åtagandet och det som egentligen berätti-

gar hela statstillhörigheten till Åland från 1921. Ltl Lundberg fyllde på 

med en kompletterande skrivning om de språkliga problem som vi idag 

upplever på Åland och som bara tycks bli fler och fler. Därför ställer jag 

frågan till ltl Lundberg; anser centern idag att Finland lever upp till de 

språkliga förpliktelser som berättigar statstillhörigheten över Åland?  

Ltl Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Det har inte fattats något formellt beslut i en sådan fråga, 

men om jag får tillåta mig att tala för egen del så upplever jag att det för 

Finlands del finns mycket övrigt att önska vad gäller att uppfylla sina 

förpliktelser på svenska. Bara det att det borde räcka med en påmin-

nelse från landskapsregeringen om att det har kommit ett dokument 

som inte har översatts eller att man bara får sammanfattningar på 

svenska av dokument som går ut för remissutlåtanden osv. Det borde 

konstateras som ett misstag och sedan borde det följas av att man inte 

upprepar misstagen. Men tyvärr så upprepas dessa som man kanske inte 

längre kan kalla för misstag, utan brister eller kanske t.o.m. nonchalans 

emellanåt och det är absolut inte acceptabelt. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Jag delar helt och hållet den uppfattningen. Tittar man till den större 

bilden så är det frågan om vi inte från åländsk sida borde ställa oss 

själva frågan om det börjar bli dags att återigen väcka den här frågan in-

ternationellt för att faktiskt få regeringen i Helsingfors att vakna? Åt-

minstone jag upplever en ganska stor okunskap och likgiltighet från re-

geringens sida gentemot Åland och gentemot det svenska språket i Fin-

land. Är det någonting som centern har diskuterat? Kan ltl Lundberg 

tänka sig att fundera på att väcka Ålandsfrågan internationellt för att 
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sätta fokus på den språkliga utveckling som idag är så bekymmersam för 

Ålands del? 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Fru talman! När det gäller att rädda det svenska språket i Finland och 

därmed stärka det svenska språket på Åland och säkra relationen på 

svenska mellan Åland och Finland så ser jag inga gränser i att man 

borde försöka använda alla kanaler man bara kan för att påtala detta. 

Jag upplever också ett problem i dagens alltmer tvåspråkiga Finland, t 

man är väldigt pragmatisk på ett sätt som jag tror att drabbar oss ganska 

hårt. Man kanske inte alltid heller i Finland reagerar på när någonting 

uteblir på svenska därför att man har dubbel språkkunskap, vilket för-

stås aldrig är fel. Med det kanske också gör att man inte på samma sätt 

är uppmärksam på när det svenska alternativet är utelämnat. Det är väl-

digt, väldigt viktigt. Jag tror att vi aldrig får vila från utvecklingen av det 

svenska språket här på Åland. 

Talmannen 

Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag undrar lite vad ltl Lundberg sade om Nato? Jag förstod inte 

riktigt det. Dels så var det upp i ett tidigare replikskifte men nu igen att 

nämnden inte tillräckligt tydligt säger att Ålands demilitarisering ska 

nämnas i sambandet och att det ska vara alldeles klart för alla när man 

går vidare. Men det är precis exakt det som nämnden säger väldigt tyd-

ligt. 

Dessutom har vi tittat på den utrikessäkerhetspolitiska redogörelsen 

som är under beredning, om jag är rätt informerad. Nu har man faktiskt 

kommit så långt att lantrådet har varit involverad i beredningsskedet. 

För bara tio år sedan tillbaka i tiden så fick vi komma med räddnings-

aktioner till riksdagen för att se till demilitariseringen nämndes. Nu är vi 

faktiskt mera med som ett subjekt än vad vi någonsin har varit. 

När det gäller Nato så är alldeles klart att där ska demilitariseringen 

in i den fortsatta processen. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Det finns ingen orsak för vtm Eriksson att gå i försvar. Vi 

kan konstatera att rapporten finns på utrikesministeriets sida. Läser 

man rapporten så står det i ingressen, inledningen, att Åland inte tas 

upp i den här rapporten därför att om man ska lyfta upp Ålands status i 

förhållande till ett Natomedlemskap så behövs det mera utredning. Jag 

skulle önska att man framhåller att det inte behövs en utredning till den 

delen. Man borde kunna konstatera att Ålands demilitariseringsstatus, 

precis som nämndes skriver, alltid ska gälla. Konventionerna ska ovill-

korligen följas. Varför har man inte kunnat skriva det i rapporten? Var-

för säger man att man vill utreda det vidare? Det gör mig aningen orolig. 
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Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Då förstår jag. Ledamoten hänvisade till en rapport som en 

person har gjort som en del beredningsarbetet i Helsingfors.  

Nu ska den här processen gå vidare. Nämnden framhåller väldigt 

starkt att i enlighet med vår demilitariseringspolicy så ska det framhål-

las att oberoende av vilka säkerhetspolitiska arrangemang Finland ingår 

så står demilitariseringen och neutraliseringen fast. 

Jag ställde en fråga till ledamoten och gick inte i försvar. Det är klart 

att jag uppfattade det som att ledamoten klagade på betänkandet. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Rapporterna om Nato är gjord av fyra experter, varav vice-

ordförande i Ålandskommittén, Teija Tiilikainen, är en av dem. I den 

rapporten står det i inledningen precis så här som jag nämnde. Den här 

rapporten kommer inte att vara en del av den säkerhetspolitiska redogö-

relsen. Den kommer sannolikt att bli en bilaga till den, det vet ingen sä-

kert ännu men det är möjligen så. Den rapporten finns och den kommer 

inte politiskt desto mera att behandlas.  

Man ser att Åland hanteras i rapporten på det här sättet, med tvek-

samhet. Man säger inte tydligt i första meningen att Ålands demilitari-

sering och neutralisering ska säkras, utan man säger att Ålands roll är så 

komplicerad så att den behöver utredas. Nu är det väldigt viktigt att man 

påpekar detta och diskuterar det med Helsingfors. Jag är helt säker på 

att den säkerhetspolitiska redogörelsen kommer att innehålla Ålands 

demilitarisering och neutralisering. Kapitlet om Nato har sett likadant 

ut väldigt länge. Man ska också medvetandegöra att här borde man 

kunna sätta ner foten och tala om att det ska respekteras. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Sara Kemetter 

Tack, fru talman! Bästa lagting, det har varit ett oerhört intressant arbete att 

få sitta med i självstyrelsepolitiska nämnden. Under förra mandatperioden 

satt jag tidigare som ersättare men nu som ordinarie medlem. I en replikväx-

ling nämnde jag att jag upplever att debattklimatet har blivit oerhört progres-

sivt. Från nämndens sida har vi enats kring en tydligare linje. Det här beror 

starkt på det politiska klimatet som vi nu ser i Finland med de förändringar 

som plötsligt påverkar kraftigt vår egen självstyrelse. 

Det sista stycket i nämndens utlåtande, en politisk klimatförändring, be-

skriver vilken oro vi enhälligt över partigränserna känner. Det är en mycket 

stark text när nämnden skriver att det finns många svåra frågor i relationen 

med Finland-Åland. Det säger otroligt mycket. 

Vi har ett förslag till lösning, vilket jag tycker att är konstruktivt och jag 

hoppas att regeringen fortsätter att arbeta med det. Det är ett särskilt mi-

nisterutskott för Ålandsfrågor. Men också kanske det som vi under starten 

med arbetet för Ålandskommittén arbetade mera med; politik i politiken och 

att vi ska diskutera politiskt mellan Finland och Åland. Men nu igen har vi 

gått tillbaka till att om vi verkligen ska garantera en framtida självstyrelse så 

behöver vi också ha en solid juridisk grund. I vindkraftssituationen såg vi att 

trots att det fanns lagar så kan de ändras. Den osäkerheten och de debatterna 
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som vi har haft i nämnden har faktiskt varit oroväckande när man tänker på 

åt vilket håll samhället håller på att gå. 

Vad gäller reformeringen av självstyrelsesystemet så tycker jag att ålän-

ningarna, i det här fallet också, har varit steget före, vilket vi tycks vara i 

många frågor. Det har varit oerhört intressant att få följa med arbetet. Under 

den här perioden har vi också fått höra vad Ålandskommittén gör inför sina 

arbeten. Det är också ett nytt system. Under tidigare mandatperiod var det 

samma personer i självstyrelsen nämnden och i Ålandskommittén, men i och 

med valet har det kommit in nya människor och det är en styrka tycker jag. 

Det ger ytterligare en förankring till det arbete som Ålandskommittén håller 

på med. Den ekonomiska politiken har blivit central just även på grund av det 

politiska läget. Som vi har hört i tidigare anföranden så handlar det just om 

SOTE-reformen och hela den problematiken, plötsligt ska vi inte ha FPA och 

om avräkningsgrunden. Hela den ekonomiska problematiken har gjort att vi 

har insett hur osäkert självstyrelsen egentligen står. 

Trots att vi upprepade gånger säger det i talarstolen och landskapsrege-

ringen jobbar med det här så finner jag det bekymmersamt att vi har en ny 

politikerkår i Finland som inte riktigt till alla sätt förstår det åländska syste-

met och självstyrelsen. Vi från socialdemokraterna kommer fortsättningsvis 

att bevaka detta i nämnden, och jag tror att jag har många andra med mig där 

som känner samma oro. 

Som tredje punkt i mitt anförande vill jag lyfta fram polisens bekymmer. Vi 

har upprepade gånger fått höra att vi behöver lyfta på en politisk nivå pro-

blematiken med svenskspråkig utbildning. Under flera år har man förhandlat 

på tjänstemannanivå för att garantera fortbildning på svenska för våra poliser 

och det har inte riktigt gett goda resultat. Därför är det nu en stark önskan att 

få lyfta det här på politisk nivå så att inrikesministern och vår kansliminister 

verkligen börjar diskutera de här frågorna och det vill jag också lyfta här i sa-

len. Vi ska inte sätta vår polis i en situation där man inte har möjlighet att ut-

bilda sig vidare och kunna avancera på nya grader bara för att man inte kan 

finska. Vi har också fått information om att poliser som kan finska har möj-

lighet att delta i kurser och sedan ska de komma tillbaka och utbilda poliskå-

ren här. Det är en orättvis situation. Det är klart att det är trevligt om man 

kan flera språk och erbjuds flera utbildningar, men att man ska belastas med 

att alltid utbilda sina egna kollegor är en tuff arbetsuppgift som kanske inte 

borde sättas på polisen. Fortbildning borde garanteras på svenska.  

Vi från socialdemokraterna är oroliga över den sjukhusslakt som nu sker 

på den fastländska sidan och därmed svårigheten att garantera svenskspråkig 

sjukvård. När vi skickar våra sjuka härifrån och köper tjänster av Finland, 

vilket är mer fördelaktigt än att skicka dem till Sverige, ska vi faktiskt kunna 

garantera att de får vård på svenska. Jag tycker att ÅHS styrelse men också 

landskapsregeringen ska bevaka detta ordentligt. Är man riktigt sjuk så kan 

man inte försvara sig själv och då är man också så pass svag att man kanske 

inte riktigt orkar klaga om man inte får vård på svenska. Det måste finnas 

starka människor som hjälper till och ser till att vi får vård på svenska.  

Vård på svenska är något som Folktinget nu har arbetat hårt med att ga-

rantera inom den här reformen och de är också bekymrade över detta. Här 

behöver de också ålänningarnas hjälp. 

Vi har lyft fram den ekonomiska politiken. Det som har oroat socialdemo-

kraterna i den här SOTE-förändringen, och som även nämnden har tagit upp, 
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är höjningen av statsskatten för att kunna bekosta SOTE-reformen. Det skulle 

innebära att även befolkningen på Åland skulle betala en högre skatt. Det här 

är en stor problematik om den finska regeringen går in och börjar påverka de 

åländska kommunernas självstyrelse. Vi har en egen kommunallag. Det här 

är egentligen kärnan till problematiken. Vi har gjort en så kallad SOTE-

reform redan, vi har ÅHS under landskapet, men man kan ändå med de här 

metoderna påverka de åländska kommunernas självstyrelse. Det här vill vi 

gärna att man bevakar kraftigt. 

Som jag har sagt i tidigare anföranden så är det här en ypperlig möjlighet 

för oss ålänningar att skapa en egen ekonomisk politik. Som ltl Britt Lund-

berg nämnde så har vi nu möjligheten. Det är glädjande att det stora partiet 

centern finns bakom oss. Jag upplever också att vi har liberalerna och alla 

andra med oss i kampen att tillsammans utveckla självstyrelsen även ekono-

miskt. 

Avslutningsvis vill jag kort nämna Nato, som har bevakats från självstyrel-

sepolitiska nämndens sida. Vi har diskuterat detta upprepade gånger även 

under tidigare mandatperiod. Man har diskussioner kring försvarssamar-

beten, man har diskussioner kring Nato och man involverar inte Åland, inte 

vår regering och inte heller vår talman. Det här tycker vi att är bekymmer-

samt. Det är oerhört viktigt att man i försvarssamarbeten och i Natoförhand-

lingar respekterar självstyrelsen, respekterar demilitariseringen och neutrali-

seringen och gång på gång måste man från åländskt håll påminna om detta. 

Jag hoppas att man fortsätter arbetar hårt för detta och det finns ett starkt 

enhälligt stöd i salen för detta.  

Jag vill tacka mina kollegor i självstyrelsepolitiska nämnden. Jag hoppas 

på gott samarbete framöver och ett progressivt arbete. Tack. 

Ltl Axel Jonsson 

Tack, fru talman! Jag vill tacka för en bra och konstruktiv debatt och en bra 

behandling i självstyrelsepolitiska nämnden. 

Sammantaget när man läste det här dokumentet så växte ganska många 

tankar. Bilden som målas upp avslutas ju med ett kapitel om en politisk kli-

matförändring som sammanfattar det som vi har upplevt under det senaste 

året ganska bra det. Det är också syftet med den här redogörelsen att vi ska få 

diskutera det. 

En personlig sammanfattning, då skulle jag närmast säga; okunskap, en 

smula politisk kaos och finsk nationalism hotar vårt självbestämmande i 

dagsläget. 

Vi är alla överens om att okunskapen är en stor utmaning för Åland. Det 

politiska kaoset som råder i Finland som framförallt ger sig uttryck i den på-

gående hälso- och sjukvårdsreformen, som vi faktiskt inte egentligen vet så 

mycket om i dagsläget, kan bli ett stort bekymmer för Åland.  

Den finska nationalismen håller på att mer eller mindre radera ut det 

svenska språket från det offentliga i dagsläget och det är ju förstås ett oerhört 

stort bekymmer för Åland. 

Nämnden konstaterade mycket förtjänstfullt att när Ålandsfrågan fick sin 

lösning så gavs ålänningarna internationella garantier om att språk och kul-

tur skulle bevaras. Frågan om att bevara språket på Åland är alltså ett åta-

gande som Finland tog på sig i utbyte mot suveräniteten över Åland. 
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I Roger Jansson kommittén som gjorde ett förberedande arbete inför 

Ålandskommittén 2013 så beskrev man det på följande sätt: ”Den språkliga 

servicen är kärnan i den internationella överenskommelsen om landskapets 

statstillhörighet och förutsätts fungera fullständigt. Om så inte är fallet för-

faller hela grunden för autonomin och dess bindning till beslutet om stats-

tillhörighet från juni 1921.” Det här är något som samtliga partier i Ålands 

lagting har omfattat, möjligen undantag för kollegan ltl Toivonen. Så här ser 

faktiskt verkligheten ut. När vi diskuterar den språkliga utmaningen i Finland 

så måste man ha det här bakom örat. Vid ett visst skede måste vi ställa oss 

frågan; hur långt kan det här få fortgå före grunden för det beslutet helt och 

hållet förefaller? Precis så resonerade man i Roger Jansson kommittén.  Om 

vi inte har passerat den gränsen så börjar vi åtminstone närma oss den 

ganska ordentligt, enligt Ålands Framtids uppfattning. Vi ser att snart är den 

enda svenskspråkiga tingsrätten som finns kvar i Finland den som finns på 

Åland. När våra företagare t.ex. får vänta längre på att få sina ärenden upp i 

marknadsdomstolen så kan man nog ifrågasätta om den språkliga servicen 

fungerar fullständigt. Dessutom planerar man att göra försök med att av-

skaffa det svenska språket som ett obligatoriskt språk i grundskolan i Finland 

och införa försök med ryska som alternativ. Det är ganska uppenbart för var 

och en vad ett sådant försök leder till, ja, att barnen lär sig ryska istället för 

svenska. Det här är allvarligt mot bakgrund av att vi redan idag ser stora pro-

blem med att rekrytera svenskspråkiga tjänstemän till olika myndigheter. Det 

skapar i grund och botten de språkliga problem som vi upplever här på 

Åland. Lyckas man inte vända den här rekryteringstrenden så finns det inget 

hopp, så realistiska måste vi vara och det finns inga tecken på att den sittande 

regeringen i Helsingfors har sådana ambitioner. Det är ren och skär finsk nat-

ionalism, om man ska prata klarspråk. 

Det är i och för sig kanske inget förvånande mot bakgrund av att sam-

finländarna nu sitter vid rodret eller åtminstone håller i roderpinnen. Det är 

den verklighet vi ser i dagsläget.  

Om vi går över till det politiska kaos som råder i Helsingfors och tittar på 

hälso- och sjukvårdsreformen så har nämnden kommit ett ganska bra steg på 

vägen till ett åländskt ställningstagande i den här frågan. Man är ganska 

överens om problembeskrivningen. Man är överens om vilka villkor som bör 

gälla för lösningen på problemet, dvs. att det får inte leda till någon behörig-

hetsförskjutning utan att självstyrelselagen ändras, vilket faktiskt är risken, 

som självstyrelsepolitiska nämnden också beskriver i sitt betänkande. Däre-

mot har självstyrelsepolitiska nämnden valt att inte landa i någon av de lös-

ningsmodeller som man resonerar kring vilket borde vara vårt nästa steg här-

ifrån Åland, möjligtvis när vi får lite mera information för den som känner sig 

osäker. Vi i Ålands Framtid, centern och obunden samling har landat i det 

sista förslaget från nämndens sida; att behörigheten över fysiska personers 

inkomstskatt förs över till Åland. 

Tittar man på hur inkomstskatten ser ut idag så betalades redan 64 pro-

cent av inkomstskatten direkt till Åland år 2013 utan att passera statskassan. 

Vi betalade 36 procent i statlig inkomstskatt. Det är bara lite mer än 1/3 som 

ytterligare skulle tillfalla Åland utan att passera statskassan. Man behöver 

egentligen inte dramatisera den här diskussionen ytterligare. Det handlar 

faktiskt om en ganska liten förändring att gå in för ett sådant spår. Detta be-

höver man ha med sig när man överväger de här olika alternativen. 
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Min absoluta förhoppning är att också övriga partier kommer till den in-

sikten och den slutsatsen att det är så vi bör gå vidare. Det skulle vara ett sätt 

att förhindra den här typen av effekter i samband med kommande reformer. 

Men återigen, det är förutsatt att det finansieras genom en förändring i in-

komstskatten. Så fort en reform finansieras med ett annat skatteslag så 

kommer vi att stå här igen med exakt samma diskussion; hur ska det här an-

passas till åländska förhållanden? Det behöver man vara medveten om. Mot 

den bakgrunden kanske vi behöver titta ännu längre fram och se om det finns 

ytterligare delar av beskattningen som vi borde ta sikte på att överta så 

snabbt som möjligt. Det är givetvis en diskussion som bör föras gemensamt 

både gentemot regeringen i Helsingfors i dagsläget men också i Ålandskom-

mittén. På alla fronter behöver vi driva den här frågan. 

Det har sagts mycket klokt om demilitariseringen och neutraliseringen. 

Nämnden konstaterar och upprepar från tidigare skrivningar att ett eventu-

ellt finländskt Natomedlemskap inte på något sätt bör äventyra Ålands status 

som demilitariserat och neutraliserat område. Från Ålands Framtids sida vill 

vi även ge den tydliga signalen att det bästa sättet att lyckas med det här är 

att Åland ställs utanför Natosamarbetet. Det rimmar illa med demilitarise-

ringens och neutraliseringens grundtanke att Åland skulle ingå i en militär 

försvarsallians. Det är åtminstone vår tydliga uppfattning. Om övriga partier 

tänker likadant får man gärna också driva den linjen gentemot Helsingfors i 

de diskussioner man för. 

Om man tittar på den politiska klimatförändring som självstyrelsepolitiska 

nämnden förtjänstfullt beskriver och lägger ihop den med t.ex. frågan om 

Ålandskontorets framtid och resurstilldelningen framöver så tycker jag att 

det är också något som man kan ha med sig när man funderar på hur man går 

vidare där. Med det allvarstyngda dokument, som vi har framför oss på bor-

det idag, så bör det också få återverkningar när man drar upp riktlinjer för 

hur vi ska fördela våra resurser inom externpolitiken och självstyrelsepoliti-

ken.  

Avslutningsvis, fru talman, bör man också ställa sig frågan, som vi var inne 

på här i ett tidigare replikskifte; har Ålandspolitiken i Finland nått den gra-

den att vi bör väcka Ålandsfrågan internationellt igen? Någon gång passerar 

vi gränsen för när man inte längre uppfyller de språkliga krav som man har 

åtagit sig från 1921. Vi från Ålands Framtid menar att den gränsen är väldigt, 

väldigt nära, om vi inte redan har passerat den. Om inte utvecklingen svänger 

skarpt så måste vi lyfta Ålandsfrågan internationellt igen för att helt enkelt 

väcka liv i regeringen i Helsingfors. Det tycks inte som man inser den allvar-

samma verklighet som faktiskt pågår i dagsläget. Tack, fru talman. 

Lantrådet Katrin Sjögren 

Talman! Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande är värdefullt och stöd-

jande för landskapsregeringens arbete. 

 Först några ord om språket. Språket har av naturlig anledning varit på ta-

peten väldigt intensivt och mycket på språkrådets möten. Vi hade ett möte 

häromdagen. Från justitieministeriets sida pågår för tillfället en kartläggning 

och undersökning. Tidigare på våren gjorde man en medborgarundersökning 

i form av en webbenkät. Då gjorde landskapsregeringen också en uppmaning 

till ålänningarna att delta. Dessvärre visade det sig att intresset i hela landet 
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för den här webbenkäten inte var väldigt stort. Det var ungefär 2 000 perso-

ner som deltog i webbenkäten från hela landet.  

Nu begär justitieministeriet in utlåtanden från ministerier, tillsynsmyn-

digheter, övriga myndigheter, föreningar och andra intressegrupper om sy-

nen på hur man förverkligar de språkliga rättigheterna och tillämpningen av 

språklagstiftningen i Finland. 

Landskapsregeringen har haft kontakt med språkrättsrådet Tammenmaa. 

Trots att språklagstiftningen inte gäller på det enspråkiga Åland så kommer 

landskapsregeringen att ge ett utlåtande. Vi kommer att ha fokus på hälso- 

och sjukvården, effekten av datasystem och digitalisering och tillgång till ut-

bildning och handböcker på svenska, framförallt för polisen. Vi kommer 

också att trycka på digitaliseringen av studentexamen, att man tar i beak-

tande att man får korrekta översättningar. 

Vi har också hört Ålands näringsliv och de påpekar bekymmer med att få 

svensk service från skatteförvaltningen speciellt när det gäller revisionsären-

den. Det blir svårt att följa upp och ha en god revisionssed om man inte får 

service på svenska. Ibland kan det kännas som att man slåss mot väderkvar-

nar, men man måste vara väldigt envis och bestämd i sina påpekanden och 

utlåtanden. 

När det gäller fiskeripolitiken som är fullständigt vår behörighet så står 

landskapsregeringen stadigt och fast; vi vill bestämma över våra egna kvoter, 

vi har tagit fram ett gediget underlagsmaterial och saken går vidare. Det är 

vicelantrådet som har ansvar över det. Landskapsregeringen står fast; vi 

kommer inte att vika en tum! 

Arbetet fortsätter med social- och hälsovårdsreformen, vilket lagtinget och 

självstyrelsepolitiska nämnden har blivit informerade om. Expertgruppens 

slutrapport om valfrihet i social- och hälsovårdsreformen blev offentlig igår. 

Tjänstemännen har tagit sig en första titt på den. På rikssidan konstaterar 

man att det inte är någon fokus alls på vård på svenska. Men man menar att 

hela valfrihetsreformen kan medföra att de svenskspråkiga kan välja med föt-

terna. Man menar att det kan växa upp privata alternativ som ger service på 

båda språk. 

Vi har en liten annan ingångspunkt i just den delen av social- och hälso-

vårdsreformen och det är vilka konsekvenser det får för Folkpensionsan-

staltssystemet. Vi håller som bäst på att analysera och ta fram strategier kring 

det också. 

Arbetet med finansministeriet fortsätter också, vilket finansministern kan 

redogöra för. Jag ser att han har begärt ordet.  

Några ord om kontakter med öst och väst. Jag är den första att skriva un-

der på att vi behöver ha goda kontakter både österut och västerut. Vi är små, 

men att vara envisa och enträgna och ha ett gott nätverk och kontakter ger 

ofta resultat. Vi har haft en hel del möten. Vi i regeringen har suttit i ett 

halvår och vi har åtminstone haft fyra möten med Ålandsministern och två 

möten med socialministern. Skulle jag få önska så skulle jag gärna träffa 

statsministern varje månad, men åtminstone kanske två gånger per år skulle 

det vara rimligt och skäligt att lantrådet skulle få träffa statsministern. 

Vi har pratat med Ålandsministern om att den åländska regeringen till-

sammans med riksregeringen behöver ha strategimöten. Det är också en sak 

som vi jobbar på tillsammans med Ålandsministern. 
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Arbetet i Ålandskommittén fortsätter. Jag tycker att självstyrelsepolitiska 

nämnden har fångat målsättningen med Ålandskommitténs arbete alldeles 

utmärkt i en enda mening. ”Den nya självstyrelselagen ska ge de konstitut-

ionella ramarna och verktygen för en redan erfaren självstyrelse att an-

svarsfullt och handlingskraftigt ta sig an framtida utmaningar.” Det jobbar 

vi efter! Tack. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! När det gäller språkproblemen i studentexamensproven, 

som lantrådet förtjänstfullt lyfte upp, så är det en problematik som tidi-

gare regeringar har lyft fram, och som jag hoppas att man håller konti-

nuitet i. Arbetet görs på finska av experter som talar finska, sedan ef-

teråt översätts studentproven och frågorna av någon translator som inte 

nödvändigt är kunnig inom området. Därför har det också blivit fel ter-

minologi emellanåt t.ex. inom matematik och det kan vara ganska käns-

ligt när man ska lösa ett matematiskt problem. Viktigt att framhålla, 

som jag hoppas att man vidhåller, är att den här gruppen bör innehålla 

en expert som har svenska som modersmål. Det borde vi inte ge vika 

ifrån, jag hoppas verkligen att det påtalas. Det är ovärdigt att våra ung-

domar ska skriva studentexamensprov som inte är korrekta. 

Talmannen 

Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Mycket av det här betänkandet andas brister på kontakter 

och kontaktytor mellan den finska regeringen och den åländska. Min 

fråga till lantrådet är; varför har man avskaffat systemet med aftonsko-

lor? Min erfarenhet både som lantråd och som deltagare i regeringar på 

andra poster är att just aftonskolorna var det ett forum där man både på 

tjänstemannanivå, i det förberedande arbetet, och på politisk nivå kunde 

träffa statsledningen, statsministern och de viktigaste ministrarna, både 

på ett formellt sätt och också på ett informellt sätt i det sammanhanget. 

Det var en bra grund för att man kunde föra en ansvarsfull åländsk poli-

tik. Arbetet i Ålandskommittén är bland annat ett av resultaten som har 

kommit ur aftonskolan. 

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Jag delar uppfattningen att mötena med riksregeringen och 

den åländska regeringen är väldigt värdefulla. Det är ointressant vad 

mötena kallas, om de kallas aftonskolor eller strategimöten, bara de 

kommer till stånd. Det som jag har förstått när vi har diskuterat med 

Ålandsministern är att rikssidan avskaffat hela konceptet med aftonsko-

lor. Man kallar det inte för aftonskolor längre, man kallar det för strate-

gimöten. Det är vår absolut starka ambition att vi ska ha strategimöten 

med den finska riksregeringen. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Det är mycket bra om man kunde ha två sådana möten per 

år. Det är inte bara på den politiska nivån utan det här som ett isberg. 

Arbetet görs de facto av tjänstemännen inför de här mötena. Min erfa-

renhet är att aftonskolorna har fyllt en väldigt viktig funktion både när 
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det gäller att få kunskapen spridd inom statsförvaltningen om vilka frå-

gor som aktuella och samtidigt också få ett politiskt engagemang. De 

finska politikerna är precis lika stressade som landskapsregeringens 

medlemmar är här och det är svårt att fånga deras uppmärksamhet. 

Därför måste man ha fokus på de tjänstemän som jobbar med politiker-

na och se till att de är välpreparerade med Ålandskunskaper så att de 

sedan kan informera sina ministrar och få dem engagerade i frågorna. 

Det är ett grundläggande arbete som måste göras. Modellen med aftons-

kolor har varit väldigt bra. Det spelar sedan ingen roll för mig om man 

vill kalla dem för strategimöten, huvudsaken är att mötena kommer till 

stånd. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Där är jag helt enig. Det spelar ingen roll vad vi kallar dem, huvudsaken 

är att mötena kommer till stånd. 

När det gäller att nå resultat så är det en kedja. Det ska vara förankrat 

och berett av tjänstemän och sedan ska det vara godkänt politiskt. Där 

har jag inte heller avvikande åsikter gentemot ltl Nordlund. Men vi vet 

också hur verkligheten har sett ut. Det är hårda sparbeting på rikssidan, 

de har väldigt få tjänstemän och det är vi de första att beklaga. Vi ser 

också att det sedan brister i förankringen till dem som ska bereda ären-

dena och fullfölja de politiska målsättningarna. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Minister Mats Perämaa 

Herr talman! I likhet med vad många ledamöter redan har sagt här har jag 

också för min egen del funnit att debattläget har varit synnerligen konstruk-

tivt i självstyrelsepolitiska nämnden. Jag har nått debatten via de ansvarsom-

råden som jag ansvarar för. I samband med att jag tilläts bli hörd så tyckte jag 

att diskussionen var väldigt god. Det kan hända att det beror på att det ut-

satta läget som Åland befinner sig i, när det gäller förhållandet och relationen 

till riket, att de politiska organisationerna och partierna kommer närmare 

varandra så att vi når en större enighet. Jag uppskattar själv det arbete som 

försiggick i självstyrelsepolitiska nämnden. Den goda debatten tycks fortsätta 

här också nu idag. 

Jag ska redogöra för arbetet vad gäller social- och hälsovårdsreformen i 

Finland och vad gäller landskapsregeringens arbete med att förmå rikets re-

gering att lämna en proposition som skulle ändra och höja avräkningsgrun-

den till en annan nivå. 

Först social- och hälsovårdsreformen. I likhet med det som tidigare här har 

sagts, och som nämns i detta betänkande, så har landskapsregeringen fört 

fram fyra olika lösningsmodeller i samband med att en delegation från land-

skapsregeringen besökte finansministeriet. Dess modeller är: Att överta be-

hörigheten från statsbeskattningen, att staten skulle införa en specialskatt el-

ler undanröja att ålänningarna betalar statsskatt genom att uppbära en nor-
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mal statsskatt och sedan kanske det mest avlägsna, att staten skulle gå in för 

en landskapsskatt där vi redan har behörigheten. 

Redan när finansministeriet och rikets regering offentligt förde fram sina 

planer på detta område så valde landskapsregeringen att i ett tidigt skede föra 

fram våra farhågor på ett tydligt sätt om vad detta betyder behörighetsmäss-

igt för Åland och vad detta finansiellt kunde innebära om värsta tänkbara 

scenario skulle genomföras och uppfyllas. 

Det politiska mandat som landskapsregeringens delegation fick med sig, 

den 16 maj tror jag att delegationen besökte finansministeriet, var att vi 

skulle föra fram dessa fyra olika lösningsmodeller som alternativ på hur man 

kunde lösa behörighetsproblematiken. Samtidigt säger man att det är upp till 

staten, med dessa exempel som grund eller möjliga andra lösningar, att han-

tera situationen så att vi inte drabbas av det ingrepp på den åländska skatte-

behörigheten som vi ligger i riskzonen för. 

Vi konstaterade att motparten, dvs. finansministeriet, i första hand hade 

en beredskap att diskutera neutraliseringen av den finansiella delen. Ut-

gångspunkten för deras del var inte att diskutera alternativ till de planer som 

regeringen och finansministern har i den här frågan. 

Kontentan av mötet den 16 maj var att finansministeriet tog med sig vår 

delegations tankar. Så småningom har vi att vänta reaktioner på det som vi 

förde fram. Vi gick alltså inte in en diskussion om hur man skulle neutralisera 

den finansiella delen utgående från att staten gör det som man nu har avise-

rat. Vi för vår del sade att om man löser fråga ett, dvs. inte inkräktar på vår 

behörighet så då behöver man inte heller lösa den finansiella biten. 

Vi har förankrat detta i självstyrelsepolitiska nämnden. Det var goda dis-

kussioner och en god debatt. Landskapsregeringen fann att vi fick samför-

stånd i nämnden för detta. 

Vi avvaktar nu reaktionerna från finansministeriet. Det tycks ju som, vilket 

flera har sagt under dagens debatt, att det torde vara så att överföringen av 

statsskattebehörigheten på inkomstbeskattningen till Åland kan vara den 

minst problematiska modellen av alla de här lösningsmodellerna. Samtliga 

modeller kan ha fördelar och nackdelar. De andra alternativen som nämndes 

här har också sina fördelar och nackdelar. Sammantaget kan det mycket väl 

vara så, men jag kan bara säga min privata åsikt för det finns inte några ställ-

ningstaganden varken i partier eller i landskapsregeringen, att den modellen 

är den mest lämpliga i den här situationen. 

Jag och landskapsregeringen menar att ifall finansministeriet möjligen kan 

ha en öppning för någon av dessa lösningsmodeller så bör lagtinget förmodli-

gen i ganska brådskande ordning, på sensommaren eller hösten, ta ställning 

till de här frågorna. Här bör landskapsregeringen givetvis ha en tät kontakt 

med självstyrelsepolitiska nämnden och med lagtinget. I grunden är det ändå 

frågan om ganska stora saker. Så här har landskapsregeringen agerat så här 

långt. 

Vad gäller ändringen av avräkningsgrunden så är det en helt separat sak 

från social- och hälsovårdsreformen. Alla känner till de löften som statsmi-

nistern, via Ålandsministern, gav under sitt besök här i mars. Det löftet är 

förstås viktigt för landskapsregeringen. Det är ett löfte som vi håller fast vid. 

Vi menar att det löftet ska fyllas och fullföljas.   

Landskapsregeringen har, efter det löftet som gavs den 8 mars, skickat en 

begäran till finansministeriet. Finansministeriet skulle utgående från löftet 
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bereda en höjning av avräkningsgrunden via en proposition till riksdagen. 

Det skulle kräva ett bifall av lagtinget helt i enlighet med självstyrelagens sy-

stem. 

Finansministeriet har därefter av landskapsregeringen begärt synpunkter 

som grundar sig ganska mycket på juridiskt-tekniska undersökningar och ut-

redningar som har gjorts tidigare. Finansministeriet har frågat oss hur själv-

styrelselagens grunder, utgående från våra önskemål, kunde korrigeras så att 

avräkningsgrunden skulle höjas. Vi har vidblivit att den här frågan måste lö-

sas på politisk nivå. Vi har fört fram det till självstyrelsepolitiska nämnden 

och jag självstyrelsepolitiska nämndens stöd för att vi ska hålla oss till den 

linjen.  

De politiska skälen till en höjning av avräkningsgrunden är det faktum som 

har nämnts många gånger tidigare. Vårt relativa befolkningstal har stigit be-

tydligt kraftigare än vad det har gjort på rikshåll. De miljöåtaganden som vi 

har blivit förbundna att göra via EU-inträdet kostar oss pengar. Vi har en di-

gitaliseringsprocess som kostar oss mycket pengar. 

Sammantaget vidhåller vi att denna fråga måste lösas på politisk nivå, den 

kan inte mera lösas på en utredningsteknisk nivå där försök har gjorts flera 

gånger tidigare och vi har inte kunnat komma överens om en justering. 

Som landskapsregeringen har kunnat erfara finns nu i riksregeringen en 

beredskap att bereda frågan för ett beslut i september. Det finns en beredskap 

att föra frågan till beslut på politisk nivå. Det är det som man kan säga om 

den frågan i det här skedet. Vi här kan förstås inte bestämma hur beslutet se-

dan blir. Om frågan ändå ska avgöras på politisk nivå så ställer vi förstås vår 

tilltro till det politiska besked som statsministern har gett. I september torde 

vi får ett avgörande i den här frågan. 

Till slut, herr talman, vill jag också för min del betona vikten av det som 

står på sidan 7 om det juridiska som bör finnas i relationerna mellan Åland 

och Finland. Fram tills att vi har en tydligare juridisk grund så måste vi för-

söka lösa frågorna på politisk nivå såsom jag här tidigare har försökt besk-

riva. Vi behöver hitta en annan juridisk grund. Den juridiska grund vi har 

idag har snarast varit till nackdel på många områden för Ålands del. Den ju-

ridiska grunden har använts av motparten dvs. av den finska regeringen till 

nackdel för oss i många situationer. Vi måste hitta en annan grund. Tack. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Det är väldigt klokt att alla partier på Åland har en tydlig 

oh enig hållning när det gäller frågor om den åländska självstyrelsen. 

Det medför också att våra synpunkter blir mycket kraftfullare och star-

kare när de väl sedan framförs. Jag hoppas att den traditionen, som nu 

under många, många mandatperioder har hållits, att vi jobbar i enighet 

när det gäller frågor kring självstyrelsen samt att det också ska hålla i 

sig, precis som minister Perämaa lyfte fram. 

Sedan vill jag också passa på att tacka för informationen kring dagslä-

get i olika frågor. Jag tror att det är klokt nu att vi internt på Åland 

skulle förbereda oss, vilket jag tycker att ministern inbjuder till här, på 

en diskussion om övertagandet av inkomstskatterna. Då skulle vi ha en 

större beredskap och också en bättre argumentation för de alternativ se-

dan som man eventuellt lägger fram från finländsk sida. Vi ska helt en-

kelt vara väl förberedda. 
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Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Enighet är bra. I grunden finns det uppenbarligen en stor 

enighet i de här frågorna, åtminstone så här långt i processen. I likhet 

med centerns gruppledare håller jag med om att det är bra om vi i lag-

tinget hittar en enighet om vilka av dessa lösningsmodeller vi kan accep-

tera. Eller om det möjligen så småningom visar sig att det finns någon 

lösningsmodell som vi inte har tänkt på idag, men jag har lite svårt att se 

att det skulle vara så. 

Här krävs det politiska diskussioner mellan partierna, mellan oppo-

sitionen och majoriteten och mellan landskapsregeringen och lagtinget. 

Det krävs sannolikt också en diskussion med partiernas egna medlem-

mar och den åländska befolkningen. Det finns en ganska stor laddning i 

frågan om skattebehörigheten. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Det är så sant. Vi måste allihop ta ett eget ansvar för arbe-

tet inom partierna så att det arbetet görs och blir gjort.  

När det gäller det gemensamma arbetet här så ser vi fram emot en in-

bjudan. Vi kommer konstruktivt att delta, och om det sedan blir på sen-

sommaren så välkomnar vi det. När som helst när ministern är klar så 

kommer vi också före det och diskuterar. Någon form av underlag be-

hövs säkert för att vi ska ha en gemensam utgångspunkt. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det som jag kanske kunde ha sagt om social- och hälso-

vårdsreformen i Finland är att det besked som vi har fått är att lagpake-

ten kommer att komma i två omgångar. Sannolikt kommer det första 

lagpaketet på rikshåll efter sommaren någon gång. Ett ytterligare paket 

som håller ihop helheten kommer senare under hösten. Vad vi kunde 

förstå under mötet när vår delegation besökte finansministeriet var att 

Ålandsfrågan inte måste avgöras i samband med det första paketet. Det 

kanske ger oss en tid över sommaren och en bit in på hösten att inta po-

sitioner i den här frågan. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Tack, herr talman! Jag vill delvis utveckla vidare den här diskussionen 

om när vi från åländsk sida ska bestämma oss vilket spår vi ska välja. 

Mot bakgrund av den information som nyss kom, att det kommer ett 

ganska stort paket i höst med riktlinjer, så borde vi i god tid före det ha 

en åländsk linje angående hur vi vill gå vidare. Vi har från centerns, 

Ålands Framtids och obundens samlings sida tydligt deklarerat hur vi 

ser att det här bäst går vidare. Klart att vi är beredda att diskutera detal-

jer. När kommer landskapsregeringen med sin syn på det hela? Det är 

ett viktigt svar som ålänningarna förtjänar. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag kan inte ge svar på när landskapsregeringen kommer 

med sitt val till lösning av de här fyra modellerna. Det hänger lite ihop 

med hur staten Finland, finansministeriet, reagerar på de här alternati-
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ven. Det gör det lättare för oss att välja väg och överhuvudtaget komma 

vidare om staten kan acceptera det. Statens samtycke krävs för att föra 

över behörigheten.  

Under mötet den 16 maj ville vi också lyfta upp frågan om överta-

gande av behörigheten som ett alternativ. Vem vet? Kanske de alternati-

vet i sista ändan är det minst komplicerade och problematiska för staten 

Finland. Vi får se den dagen vi får ett svar på den här frågan. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Ja, det är sant. Samtidigt behöver vi ha en egen uppfattning oberoende 

av hur man reagerar på de olika möjligheterna från finländsk sida. Den 

uppfattningen tycker jag att vore hög tid att försöka ta fram så tidigt som 

möjligt så att vi sedan kan anpassa oss och diskutera med Helsingfors. 

Jag uppmanar ändå regeringen att så snabbt som möjligt komma till-

baka till lagtinget med någon form av politiskt vägval. Det vore vi för-

tjänt av för att kunna fortsätta diskussionen, i synnerhet om det redan i 

höst ska avgöras hur Åland ska hanteras.  

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag ska framföra önskemålet till lantrådet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Tack för informationen som vi har fått i de här viktiga frå-

gorna. Jag ansluter mig till min gruppledare och även till Axel Jonssons 

linje här. Det är precis som minister Perämaa själv sade, i grunden är 

det här ganska stora saker som det handlar om. Så är det. En relativt 

stor enighet har vuxit fram under de senaste veckorna att ett överta-

gande av förvärvsinkomsterna kanske är den bästa vägen. Centern, 

obundna och Ålands Framtid är inne på den linjen. Liberalernas 

gruppledare uttalade sig också positivt senast här idag och jag har hört 

liknande från socialdemokraterna. Jag tror att det kunde vara skäl att 

landskapsregeringen nu avsätter mänskliga och ekonomiska resurser för 

att utreda det här alternativet lite mera så att vi har tillräckligt mycket 

fakta på fötterna när det ska upp till bevis. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Jag tänker uppehålla mig vid löftet som kom i mars från 

Ålandsministern, på uppdrag av statsminister, om höjd klumpsumma. 

Minister Perämaa lyfte mycket riktigt att denna fråga ”måste lösas på 

politisk nivå”. Ministern sade att det här kommer att ske innan septem-

ber. Det är väldigt snart. Det handlar om tre månader ungefär. Jag und-

rar om minister Perämaa skulle kunna fördjupa sig i vad som avses med 

politisk nivå i just de här diskussionerna? Jag är mycket medveten om 

att det är två parallella spår som kanske kan gå samman. Men i dagslä-

get har vi en klumpsummeekonomi. Vi har ingenting annat än lösa hot, 

om man så uttrycker sig. Jag skulle gärna vilja höra lite mera. 
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Minister Mats Perämaa, replik 

Talman! Ja, frågan om befolkningsrelationen har vi haft kunskap om i 

den här salen i många år. Vi har en positiv utveckling i att vår befolkning 

har ökat mera än den finländska. Vi har själva förstått det länge att det i 

sig borde utgöra en grund för att justera avräkningsgrunden. Ett statligt 

system som inte beaktar detta är inte ett bra system för att finansiera vår 

välfärd. Det motsvarar inte självstyrelsens syften, som det står i självsty-

relselagen. 

Finansministeriet har fram tills nu alltid vart noga med att den fak-

torn, den verkligheten inte finns som en del i grunderna för att ändra 

avräkningsgrunden, om man ser det strikt juridiskt-tekniskt. Men redan 

att vi har fått upp tanken på att det här ska kunna vara en del av orsa-

kerna till en förändring har medfört att vi har lyft det till en politisk 

nivå. Man bortser ifrån självstyrelselagens grunder. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Det är helt vettigt. Det ska ske på politisk nivå. 

Min följdfråga är; med tanke på att vi har en finansminister på Åland, 

man har en finansminister i Finland och båda är väldigt väsentligt insyl-

tade det i det här arbetet, hur har diskussionerna mellan minister 

Perämaa och ministerns Stubb gått i dessa frågor? Har man diskuterat 

frågorna öga mot öga för att få en känsla av vilken politik som just nu 

kan bära frukt? Hur ska vi agera för att 0,48 ska bli verklighet mot den 

bakgrund som vi känner till att föreligger i Finland idag? 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Inga diskussioner har förts till den här delen på den poli-

tiska nivån. Jag ser fram emot att de diskussionerna är nära förestå-

ende. 

Det är två olika saker som har försiggåtts så här långt ännu på tjäns-

temannanivå i kontakterna mellan landskapet och finansministeriet. Det 

är social- och hälsovårdsreformen där vi medvetet har träffats på tjäns-

temannanivå, vilket har varit önskemål från båda håll. Vi har nogsamt 

till den delen meddelat att den frågan kommer att kräva politiska kon-

takter. Jag som finansminister i landskapsregeringen vill träffa finans-

ministern från Finlands regering.  

Samma gäller avräkningsgrunden. Nu har vi kommit så långt att vi 

har kunnat erfara att det finns beredskap att fatta beslut i september. 

Vad sedan beslutet blir så som jag sade tidigare så har vi det politiska 

löftet att luta oss emot. Inför detta bör finansministern här träffa fi-

nansministern i riket. Därför kommer vi nu i dagarna att begära att få 

till stånd ett möte. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Begärs ytterligare ordet? 

Ltl Roger Nordlund 

Herr talman! Jag fick ingen andra replik till finansminister Perämaa så jag tar 

chansen att begära ordet istället. 

Jag hörde inte vad som sades här nu. Jag tror att det är väldigt viktigt att 

man får en bra kontakt till finansministern i Finland i den här frågan. Vi vet 
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alla att det finns en grundmurad negativ inställning till att ge skattebehörig-

het till Åland. Det kommer att krävas ett väldigt stort arbete, både på tjäns-

temannanivå men också på politisk nivå, att lyckas komma i mål med det här. 

På något sätt har det öppnat sig ett historiskt fönster när det gäller social- 

och hälsovårdsreformen och dess effekter. Det kan medföra att vi får ta över 

beskattningen av förvärvsinkomsterna till Åland. 

Herr talman! Förutom att man behöver sätta både mänskliga och ekono-

miska resurser på att göra utredningar kring det här så måste man också se 

på de övriga konsekvenserna. Vi kan knappast tro att vi varje år ska kunna 

göra ändringar i det ekonomiska systemet. När det görs så kommer det an-

tagligen att göras en förändring och sedan brukar det vara så en längre tid. 

Man borde också på något sätt fundera om skattegottgörelsen är rätt välfor-

mulerad nu och om det är rätt grund till beräkningen. Eller kan man göra den 

mera dynamisk på något sätt?  

När det gäller diskussionen i finans- och näringsutskottet om tilläggsbud-

geten och om de dubbla konjunkturerna så skulle det vara bra både för Fin-

land och för Åland om vi kunde komma bort ifrån dubbla konjunkturer. Vi 

skulle ha en konjunktur, den åländska konjunkturen, som påverkar den of-

fentliga ekonomin på Åland. Man måste också titta lite grann på skattegott-

görelsen och om det finns några justeringar man kan göra i det samman-

hanget. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Egentligen blir det halvt fånigt att diskutera kalenderfrå-

gor och hur många gånger någon träffar någon minister och så. Grund-

budskapet som fördes fram är ju det och landskapsregeringen har 

samma målsättning. Ärenden måste också diskuteras på politisk nivå 

om man vill nå resultat, speciellt i de här frågorna som jag har redogjort 

för här. 

Under min förra finansministerperiod hade jag möjlighet att besöka 

dåvarande finansministern flera gångar. Dåvarande finansministern be-

sökte Åland och fick ta del av naturen här. De personliga kontakterna 

har betydelse. Men man ska inte åka för att träffas och bara prata om 

vädret. Man bör ha saker och ting noga beredda så att man faktiskt har 

någonting konkret att diskutera och besluta om. Annars blir det gärna 

bara lösa diskussioner. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Jag delar helt och hållet finansminister Perämaas grund-

inställning. Ibland måste man också mjuka upp genom de sociala kon-

takterna för att sedan kunna föra de viktiga politiska diskussionerna. 

Det här är i grunden en ganska stor fråga. Vi har en stor tröskel och en 

vägg som vi ska komma igenom när vi ska få över mera skattebehörighet 

till Åland. Möjligheten finns nu. Det kan vara en god lösning, som också 

hjälper Finland i det här sammanhanget, så att det inte blir några pro-

blem med hela stora social- och hälsovårdsreformen när den i sinom tid 

också ska behandlas i grundlagsutskottet. Jag tror att det kan bli grund-

lagsmässiga problem om man inte har hittat en lösning som ålänningar-

na också tycker att är bra. Regeringen och riksdagen i Helsingfors han-

terar Finland och sina behörigheter. Vi på Åland har våra behörigheter. 
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Regeringen och riksdagen i Finland kan inte sätta tak eller golv på olika 

skattesatser här på Åland inom våra behörigheter. Då måste man hitta 

en annan lämplig lösning. 

Talmannen 

Tiden är ute! Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. 

Detaljbehandlingen börjar. Först föreläggs betänkandets kläm och efter det motivering-

en. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. 

Föreläggs betänkandets kläm för godkännande. Klämmen är godkänd. 

Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd. 

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

Enda behandling 

10 Landskapsrevisionens berättelse över redovisningar av valfinansiering år 2016 

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 9/2015-2016 
Landskapsrevisionens berättelse RB 2/2015-2016 

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.  

Diskussion. 

Ltl Tage Silander 

Herr talman! Utskottet har inte funnit skäl att desto mera kommentera berät-

telsen, utan föreslår att lagtinget antecknar sig berättelsen för kännedom.  

Talmannen 

Begärs ytterligare ordet? 

Ltl Stephan Toivonen 

Herr talman! Ärade ledamöter, vi är nu här för att debattera landskapsrege-

ringens berättelse över valfinansieringen. 

Finansutskottet valde att ta det korta formuläret, snarare ultrakorta svaret, 

alltså inte ens en inskjuten bisats. 

Jag håller med om att det inte finns så mycket att säga utgående från land-

skapsregeringens berättelse. 

Men det avslutas med en intressant sak: ”Från och med den 1.1.2016 är 

lagtingsgrupperna skyldiga att bokföra och uppgöra bokslut. Bokslutet kan 

vara gemensamt med en politisk förening, men lagtingsgruppens utgifter 

och inkomster ska på ett tydligt sätt särskiljas. Likaså ska lagtingsgrupper-

nas inkomster, utöver stödet för kansliändamål, särskiljas i bokslutet. Detta 

förfarande ger mera transparens och tydlighet vid framtida val när det gäl-

ler användningen av offentliga medel för valkampanjer.” Dessa riktlinjer 

fick vi till lagtingsgrupperna i höstas. Jag trodde att detta även gällde tidi-

gare, men det var uppenbart nya regler. 

 I berättelsen finns det en hänvisning till valutgifterna från det senaste va-

let. Jag gjorde en matris på detta, ni vet att jag gillar siffror.  

Om vi då bortser från den minsta gruppen som inte hade så stora utgifter, 

så noterade jag att det var väldigt stor skillnad på hur mycket partierna sat-

sade per mandat som de fick in. Utan att gå in på partierna så såg jag att man 

hade satsat mellan 13 000 - 30 000 euro per mandat. I medeltal satsade man 

20 000 euro per mandat. 
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Detta kom jag till genom att dels se vad partierna satsade och dels vad de 

personer som kom in i lagtinget eller deras suppleanter satsade. Det är ju 

bara de som har redovisningsskyldighet. De som inte kom in finns ju inte 

med. 

Herr talman! I vår tradition så känns det ju inte demokratiskt att man med 

mördande reklam ska komma in. Det borde vara på ett jämnare sätt. I val-

kampanjer i USA satsar man alltid mycket mera än vad lönen för presidenten 

under fyra år är. Det är lite bakvänt enligt vårt sätt att se. 

Från Åländsk Demokrati har vi funderat på att vi i god tid, dvs. inför hös-

ten, kanske tar kontakt med andra grupperingar för att se om vi kan hitta 

några slags riktlinjer. Veckorna före valet är det väldigt mycket reklam i tid-

ningar och utereklam mm. Man kanske kunde hitta en gemensam nivå. Vi 

kommer att bjuda in er för det.  

Herr talman! Några andra saker. En fråga som vi noterade, och säkert 

också andra som bildar nya partier, är att nystartade valmansföreningar inte 

får stöd överhuvudtaget, medan de etablerade har en massa pengar. Det 

känns orättvist. Men kanske man säger att det är rätt? 

Ur demokratisynvinkel kanske också helt nya valmansföreningar kunde få 

möjlighet att få bidrag, kanske inte för hela året men en liten, liten summa 

bara som en gest för demokratins skull. Det är också en sak som vi vill lägga 

fram. I varje val är det nog någon grupp som försöker komma in. Men som vi 

har sett så är det väldigt svårt att komma in för man syns inte i tidningarna. 

Man kan synas men jag ska inte gå in på det. 

Herr talman! En annan sak som man kunde se när man tittar på valfinan-

sieringen är hur man finansierar; med lån eller med egna medel. Där finns en 

väldigt stor spridning. Se själva! 

I medeltal var det 27 procent som finansierades med lån. Det känns väl så 

där, 3/4 egna pengar och 1/4 lån. När man tittar på spridningen så är skillna-

den väldigt stor. Det fanns ett parti, bland de största, som överhuvudtaget 

inte har tagit lån. Imponerande! Det fanns också ett parti som faktiskt lånade 

mera än vad partiets kampanj kostade. Det känns inte okej, som politikerna 

brukar säga. Det känns lite märkligt att man satsar så mycket på ett val så att 

man t.o.m. tar större lån än vad valkampanjen kostar. Det här vill vi gärna 

diskutera med de andra grupperna efter sommaren, eller det passar också bra 

om ni vill komma ner till Portugal. Vi vill diskutera om det finns möjlighet att 

ha någon slags gentlemannaöverenskommelse både när det gäller summan, 

beroende på partistorleken förstås, och eventuellt nya grupperingar. Hur 

mycket ska man ta lån för att få en plats här?  

Jag trodde att reglerna redan var mer transparenta, de är nog redan rätt 

transparenta för det går att gå in titta på val.ax.  

Det här var saker som jag tänkte att jag skulle passa på att lägga fram nu. 

Ärendet i sig är inte så mycket att prata om. Nu är jag inne på framtiden. 

Tack, herr talman! 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, herr talman! Valfinansieringen intresserar ju alltid medborgarna. 

Efter val förekommer det ofta populistiska utspel, att man kan köpa sig 

en plats osv. I Finland och i Sverige satsar man på olika sätt beroende på 

vilket valsystem man har. 
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Ltl Toivonen tycker om siffror. Har man tagit hänsyn till att vi faktiskt 

har två val, även ett kommunalval och att partierna också understöder 

demokratiarbetet ute i kommunerna? 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, herr talman! Siffrorna var delvis gemensamma. Det finns en ”spill 

over” effekt. En annons i tidningen riktar sig både till kommunal- och 

lagtingsvalet. Det är en problemställning. Om ni är intresserade av att 

diskutera den så kom och diskutera. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, herr talman! Jag vill poängtera att man säger att en plats kostar 

cirka 20 000 euro i lagtinget. Jag tror nog att Toivonen behöver se över 

sina kalkyler på nytt. De facto hänger både kommunalvalet och lagtings-

valet starkt ihop i och med att det är valdag på samma dag och valkam-

panjen bedrivs parallellt. Det är också ganska avgörande hur det går i 

kommunalvalet och kommunpolitiken för det återspeglar sig i lagtings-

politiken. Ltl Toivonen drev ju också en kraftig kommunpolitik som del-

vis också påverkade att han kom in här. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! Ja, ltl Toivonen lyfte upp möjligheten för en val-

mansförening att få ta del av någon sorts utdelning av landskapet när 

man ställer upp första gången. Som information kan jag säga att när vi 

från Ålands Framtid ställde upp i valet första gången 2003 så borgade vi 

själva för våra insatser. Det är ett risktagande och det får man stå för. Vi 

lånade till partiet och sedan fick partiet återbetala om de kunde till de 

enskilda personerna. Så är livet. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, herr talman! Ja, jag vet att det är på det sättet. Vi hade principen 

att vi inte skulle satsa någonting. Går det, så går det. Men när man kän-

ner till problematiken så är frågan om man kunde ha en annan lösning?  

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! Det är upp till var och ett parti att bedöma själv hur 

mycket man vill satsa, hur mycket man vill låna och hur mycket man vill 

spara och bygga upp reserver till kommande val. Inte kan man gå in och 

begränsa sådant. Varje parti får leva med dessa risktaganden. Det hör 

till friheten i systemet. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Begärs ytterligare ordet? 

Ltl Bert Häggblom 

Herr talman! Det är en viktig fråga som ltl Toivonen tar upp. Frågan bör ses 

över. Det ska inte gå till som det har varit i flera val, att partier som har ställt 

upp i val drar nytta av andra partiers röster för att bedriva valkampanj. Det 

bör gå tillbaka till den ordningen som var tidigare, att man får parti- och 

presstöd enligt röstetal. De pengarna ska delas ut till de partier som ställer 
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upp. Om någon går över till ett annat parti så får de inga pengar med sig. Sy-

stemet bör tas bort. Obunden samling blev utan pengar totalt inför det här 

valet, fast man hade ett stort rösteantal i förra valet. Vem drog nytta av det? 

Det vet ni ju själva! Det systemet ska tas bort. Samma sak var det med Ålands 

Framtid, tidigare gick en ledamot från Ålands Framtid till centern. 

Tidigare var systemet så att man fick bidrag enligt röstetal. De som åkte ur 

lagtinget fick pengar också under de fyra år man inte var med och kunde 

ställa upp i valet efter. Så har systemet varit och det bör vi återgå till. Det är 

rättvist.  

Det är fel så som det är idag, att man ska kunna köpa och få någon till sig 

bara för att få en massa pengar och bedriva en stark kampanj och tro att man 

ska få regeringsmakten.  

Det bästa är sedan att väljarna väljer och ingen kan köpa röster. Det är det 

som är det bästa med demokratin. 

Talmannen 

Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. 

Detaljbehandlingen börjar. Först föreläggs betänkandets kläm och efter det motivering-

en. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. 

Föreläggs betänkandets kläm för godkännande. Klämmen är godkänd. 

Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd. 

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

Remiss 

11 Ändrad lagstiftning om utkomststöd 

Landskapsregeringens lagförslag LF 14/2015-2016 

Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket ut-

skott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens 

förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.  

Diskussion.  

Minister Wille Valve 

Talman! Det här är ett lagförslag som är ganska lätt att politiskt motivera och 

förklara. Detta förslag kokar politiskt egentligen ner till en enda fråga: Tycker 

vi att det är bra att det finns åländska avvikelser i utkomststödet i förhållande 

till det finländska? Landskapsregeringens svar är ”ja, de åländska avvikelser-

na är ett värdefullt redskap i fattigdomsbekämpningen”. 

Bakgrunden till förslaget är att vi har egen behörighet inom socialvården, 

men historiskt har vi gått in för blankettlag med automatisk uppdatering. I de 

uppdateringar som genomförs vid årsskiftet i riket överförs nu handläggning-

en av det grundläggande utkomststödet till FPA, medan det förebyggande och 

det kompletterande utkomststödets handläggning kvarstår på den kommu-

nala nivån i riket. 

FPA har meddelat landskapet att man saknar förutsättningar att handlägga 

det åländska utkomststödet med sina avvikelser. Det kan de göra. Utkomst-

stödet är ju vår behörighet och dem har egentligen ingen förpliktelse att 

handlägga det. Det är därför som det finns behov av en lag som bevarar Sta-

tus Quo på Åland – de åländska avvikelserna behövs och därför bör hand-

läggningen kvarstå på kommunal nivå på Åland.  
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Det kan klargöras att detta förslag egentligen inte handlar om utkomststö-

dets nivåer. Det tar vi ställning till i den fördelningspolitiska beredning som 

presenteras inför budget 2017. Däremot har det skett vissa förskjutningar i 

grunderna för beviljandet av utkomststöden. Dessa förskjutningar bedömer 

landskapsregeringen som enbart positiva, framförallt ur ett barnperspektiv. 

Det handlar om att utgifter för barndagvård flyttas från kompletterande ut-

komststöd (7c) till utkomststödets grunddel (7b). Det handlar om att barns 

hobbyverksamhet fortsättningsvis faller inom ramen för det som kallas ”en 

persons eller familjs särskilda behov eller förhållanden”. Detta kan ni läsa 

mera om sidan 5, där det bland annat står; ”ett flertal utgifter som tidigare 

endast beaktats genom praxis, exempelvis datakommunikation och mor-

gon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever, omnämns nu uttryckligen 

i lagtexten såsom utgifter som ska beaktas vid beviljandet av utkomststöd.”  

Social- och miljöutskottet är välkommet att bekanta sig närmare med 

dessa, i grunden positiva, förskjutningar i grunderna för beviljandet av ut-

komststöd. Tack för ordet. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, talman! Tack för presentationen minister Valve. Jag tycker att re-

geringen har gjort en bra avvägning, när de har tagit ställning till hur 

man hanterar det här.  

Vi från vår grupp ser fram emot utskottsbehandlingen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Tack, herr talman! Det har under senare tid diskuterats från olika håll 

här i salen om vi borde utforma en egen åländsk socialpolitik. Det är en 

intressant infallsvinkel när det kommer ett sådant ärende. Nu handlar 

det inte om så stora förändringar för åländsk del. Hela syftet med lagför-

slaget är väl mer eller mindre att eliminera förändringarna, om jag har 

förstått det rätt. 

Jag fastnade ändå för en formulering i lagförslaget. Man konstaterar 

att en av orsakerna till den här reformen som man gör i Finland är att 

många av dem som har fått utkomststöd från kommunerna tidigare 

också har fått andra ersättningar från FPA. Med den här reformen skulle 

man enbart kunna söka sig till en enda myndighet. Borde man inte 

också i det här sammanhanget fundera på vi skulle skapa en egen 

åländsk socialförsäkring? Vi skulle kunna åstadkomma i princip samma 

effekter som man söker efter i Finland men med en egen åländsk lös-

ning. Vi kunde underlätta vardagen för dem som har det allra svårast i 

vårt samhälle här på Åland istället för att slå ihop kommuner. 

Minister Wille Valve, replik 

Svaret i det här skedet; ja, det är tänkbart. Det här hänger samman med 

två stycken ganska förändringar som vi nu ser utvecklas på rikssidan. 

Det ena är social- och hälsovårdsreformen och med den sammanhäng-

ande s.k. flerkanalsfinansieringen och omstöpningen av hur FPA kom-

mer att fungera. I det här skedet vet vi inte mycket om hur det kommer 
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att se ut. Vi håller mycket täta kontakter österut för att vara beredda, 

men det kan föranleda en sådan utveckling. 

Det andra är givetvis vår egen socialvårdsreform och hur vi verkställer 

socialvården på Åland. 

 Jo, jag skulle inte utesluta det, med tanke på hur läget ser ut just nu. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Det låter positivt. När vi från Ålands Framtid har diskuterat KST-

reformen och att man borde föra detta till landskapsnivå så har en av or-

sakerna varit att titta på synergieffekter som vi kunde uppnå på Åland. 

Vi ska göra vardagen enklare för utkomststödstagare och andra som får 

sådana här typer av sociala ersättningar. Man kunde förenkla systemet 

och ärendehantering och minska antalet myndigheter som hanterar 

dessa ärenden kanske genom att ta bort hela stöd och försöka anpassa 

dem istället efter den mindre komplexa åländska verkligheten. Det är 

positivt att landskapsregeringen har den här inställningen.  

Framöver när man för den här typen av ärenden till lagtinget så borde 

man föra ett resonemang om detta. Det skulle vara mycket önskvärt och 

positivt för debatten på det här området, om vi vill ha en egen åländsk 

socialpolitik. 

Minister Wille Valve, replik 

Jag kan bekräfta att landskapsregeringen åtminstone inte ännu har tagit 

på sig skygglapparna i den här frågan. 

Det här förslaget handlar specifikt egentligen bara om skillnaden i ut-

komststöd och hur de beviljas idag på Åland och i riket. Till största delen 

har vi ett generösare utkomststöd på Åland idag som vi motiverar med 

att det finns vissa behov inom vissa grupper bl.a. ensamförsörjare med 

flera barn. Vi tycker att det är värdefullt med dessa avvikelser. Vi vill 

hålla dem kvar. Skulle vi ha suttit på händerna och inte lämnat ett lag-

förslag ifrån oss så hade vi fått en ganska svår situation där FPA hade 

börjat, om vi spekulerar, utbetalda utkomststöd utan åländska avvikel-

ser trots att de är i lag stadgade. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Vtm Veronica Thörnroos 

Tack, talman! Jag vill inledningsvis säga att jag stöder fullt ut de ambitioner 

som landskapsregeringen har. De avvikelser, företrädelsevis positiva, som 

kommer ålänningarna till godo, till skillnad från befolkningen i Finland, ska 

vi ha kvar.  

Men, jag är fundersam över landskapsregeringens förklaringstext under 

rubriksättningen”, Landskapsregeringen förslag”. Jag citerar; ”Landskapsre-

geringen har fört diskussioner med Folkpensionsanstalten för att utreda 

möjligheten att även i landskapet överföra handläggningen av det grund-

läggande utkomststödet till FPA.” När jag läser den här texten får jag en så-

dan information att det är det förstahandsalternativ som landskapsregering-

en har valt att göra. Man har vänt sig FPA för att fråga om de kan hantera det 

som de facto är en kommunal angelägenhet idag. Det är det som har varit 

förstahandsalternativet, alltså samma som i Finland.  
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När Folkpensionsanstalten svarade att det låter sig svårligen göras på 

grund av de undantag som Åland har, det blir för kostsamt att omprogram-

mera datasystemet, då först väljer landskapsregeringen en åländsk modell. 

Man använder sig av det kommande KST, kommunernas socialtjänst, och ut-

går därifrån att man ska kunna nå samma målsättningar som man gör på 

rikssidan. Det kan jag förstå. Men jag är förvånad över att man först väljer att 

kopiera den finska modellen, åtminstone ett försök därtill, utan att dessutom 

efterhöra vad kommunerna tycker, eftersom det klart och tydligt står att be-

redningen är en tjänstemannaprodukt och således inte har varit på remiss. 

Självstyrelsepolitiskt ett minus åt landskapsregeringen. 

Jag är ingen vän av egen lagstiftning som alltid ett förstahandsval för ålän-

ningarna. Men jag anser att den lagstiftning som produceras bör åtminstone 

en normalbegåvad människa kunna ta till sig och förstå det substantiella in-

nehållet i. Som lagen nu är utformad vågar jag påskina att det är fullständigt 

omöjligt på grund av att den delvis är en blankettlagstiftning och delvis har 

man infört så pass mycket undantag i den att det inte går att få den samman-

fattad.  

Jag ska ge ett kort exempel ur paragraf två: ”Bestämmelserna i 4 § 1 och 3 

mom., 5-5b, 9, 9a §§, 10 § 2 mom. andra och tredje meningen, 10a §, 14 § 1 

mom. andra meningen, 14a § 1 mom., 14d §, 14f § 1 och 3 mom., 14g, 14h, 17a 

§§, 18 § 2 mom., 18a”. Så här fortgår det. Det är alltså avvikelser från tillämp-

ningen av bestämmelserna i lagen om utkomststöd. När man läser den här 

lagstiftningen med så pass många undantag, hur ska man kunna få en över-

blick vad som de facto gäller? Jag vågar också påskina att förklaringarna i de-

taljmotiveringen inte är förtydligande i sådan utsträckning som är önskvärt. 

Jag rekommenderar att landskapsregeringen verkligen noggrant funderar 

över, också när det gäller sociallagstiftning, att det helt enkelt har gått så 

långt nu när vi har så pass stora olikheter mellan Finland och Åland att vi 

borde ha en egen sociallagstiftning. Jag säger inte att vi ska ha det, för jag har 

inget utredningsmaterial att ta ställning till. Men att blanda på det här viset 

som man gör medför att den här lagstiftningen blir fullständigt omöjlig att 

använda för en vanlig brukare. 

Avslutningsvis vill jag säga att det blir allt tydligare i de politiska diskuss-

ionerna mellan landskapet Åland och Finland att vi mer och mer måste börja 

stå på egna ben. Nu har vi återigen ett resultat av en reform på rikssidan som 

gör att vi tvingas till ett större förändringsarbete och dessutom i ganska 

brådskande ordning.  

Jag hoppas, och det är min fromma önskan, att landskapsregeringen verk-

ligen noggrant följer det här ärendet och inte är rädda för att återkomma till 

lagtinget med förslag om en egen lagstiftning, om man bedömer att det är 

mest ändamålsenligt för brukaren och för landskapet Åland. Tack. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Tack, herr talman! Vtm Thörnroos tog upp en väldigt viktig fråga när det 

gäller läsbarheten i utkomststödslagstiftningen. Så här ser verkligheten 

tyvärr ut för all socialvårdslagstiftning på Åland. Därför har det under 

en längre tid varit en fråga som vi behöver se över, dels en egen social-

lagstiftning men också hur man skulle kunna göra den mera förståelig 

för brukarna och för dem som arbetar med detta i kommunerna. De ska 
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kunna läsa och förstå det här. Under behandlingen i miljöutskottet 

kommer vi att vi upp oss i den här frågeställningen. 

Beträffande diskussionen med varför det först till FPA återkommer 

jag till. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Jag vill tacka utskottsordförande i social- och miljöutskottet för 

att hon verkligen lyssnar och tar till sig av de frågeställningar som jag 

har. Jag uppmanar utskottsordförande att i mån av möjlighet titta över 

kostnadsbiten, vad vi de facto idag betalar till Folkpensionsanstalten för 

våra avvikelser. Jag har hört siffror tidigare, men de brukar fluktuera 

ganska mycket. Det kanske vore skäl, en gång för alla, att faktiskt få fast-

slaget vad vi betalar för dessa avvikelser. Jag måste ärligt säga att om ni 

hade frågat mig detta för fyra år sedan så hade jag sagt nej. Men nu sä-

ger jag att det verkar som om vi mer och mer går mot ett åländskt sam-

hälle där vi själva behöver ha bättre kontroll över våra inre och yttre af-

färer. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Tack, herr talman! Ja, vi kan titta över det. 

Däremot kan man också fråga sig om ändamålsenligheten med att 

föra över hanteringen med utkomststöd till FPA just på Åland, där vi har 

16 kommuner och vi diskuterar som bäst kommunernas socialtjänst. Det 

kanske finns en fördel med en närhet till dem som behandlar utkomst-

stöden. De har med kännedom om klienterna, men det kan förstås också 

vara en nackdel. I det här fallet så tror jag faktiskt att landskapsrege-

ringen lägger ett mycket bra förslag.  

Däremot vad beträffar läsbarheten har vi en del att hämta. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Jag tackar för den ödmjuka respekten från utskottets ord-

förande. Jag ser fram emot att ta del av utskottets betänkande när det 

sedan kommer. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Tack, herr talman! I likhet med vtm Thörnroos delar jag den uppfatt-

ningen att det börjar bli uppenbart att vi har så pass mycket avvikelser i 

vår lagstiftning att vi borde börja tänka lite själva. Vad är det egentligen 

vi vill med den åländska socialpolitiken? 

En poäng som vtm Thörnroos glömde att nämna eller kanske inte 

tänkte på, den allra viktigaste, är nämligen det att nu får vi ett lagförslag 

hit som syftar på att inte genomföra de förändringar som görs i Finland. 

Skulle vi ha en egen lagstiftning så skulle vi slippa det här. Varje gång 

det görs förändringar i Finland så görs det förändringar där, och varje 

gång vi vill göra förändringar så gör vi de själva. Varje gång det är något 

som inte passar oss så behöver vi inte sitta här lagtinget och diskutera 

det här. Ska vi göra det här eller ska vi inte, ska vi ha avvikelser och rada 

upp de här långa paragraferna och undantagen? Det är den viktigaste 
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poängen, vi slipper göra den här typen av panikförändringar som vi har 

gjort de senaste åren inom sociallagstiftningsområdet. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Ja, jag delar mycket av de åsikter som ltl Axel Jonsson 

har. Jag har kanske varit lite skeptisk till ett alltför starkt Åland i förhål-

lande till Finland. Men de senaste årens reformer, som påverkar själv-

styrelsen och vår egen vardag alldeles oerhört mycket, är faktiskt lite 

skrämmande. Jag hoppas att landskapsregeringen också vågar titta på 

vad det egentligen skulle innebära om vi tog ett större ansvar för vår 

egen vardag. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, herr talman! Det var glädjande att höra att centern, nu via vtm Ve-

ronica Thörnroos, verkligen stöder en egen sociallagstiftning. Det har 

socialdemokraterna länge sagt. Det är roligt att flera nu har kommit till 

insikt. Vi vill bara påpeka att det här verkligen är ett enormt arbete och 

att få allt detta i hamn samtidigt som riket gör de här stora förändring-

arna. Att komma till resultat kommer att krävas tid och resurser. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, jag ska vara riktigt tydlig här. Den åsikt som jag framför nu är min 

högst personliga. Vi har inte fört diskussioner i lagtingsgruppen 

huruvida vi ställer oss positiva så här omedelbart till en egen sociallag-

stiftning. Det är möjligt att centern går in för det. Men före vi kommer 

med ett uttalande från lagtingsgruppen och eller från partiet så behöver 

vi fundera lite vidare kring det här. 

Här försöker jag komma med ett inlägg som visar orimligheten hur 

det börjar bli när lagstiftningen helt enkelt går så mycket in i varandra 

så det snart inte går att få dem åtskilda. Det är alltid vi på den åländska 

sida som förlorar på det. Man skulle aldrig i riket Finland godkänna en 

lagstiftning som ser ut så här, där du förväntas ha X antal böcker bred-

vid och bläddra i för att kunna få en helhetsbild av situationen. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, herr talman! Socialdemokraterna kan bara konstatera samma 

problematik, vilket klargjordes mycket tydligt under vår tidigare mi-

nister Carina Aaltonens område när hon konstaterade att det här är den 

enda möjliga vägen.  

Det är roligt att åtminstone vtm Veronica Thörnroos delar vår åsikt. 

Jag är övertygad om att hon med sin fantastiska politiska utstrålning 

kommer att övertyga resten av centergruppen.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Wille Valve, replik 

Ltl Thörnroos nämnde stycket på sidan 5 och misstänkliggör faktiskt 

landskapsregeringen i någon mån. Det framstår som om landskapsrege-
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ringen först försökt överföra detta till FPA och sedan kommit in på ett 

annat spår. Det här borde inte vara någon överraskning för någon. I den 

budget som vtm Thörnroos var med och lade står det; ”landskapsrege-

ringen fortsätter föra diskussioner med FPA om möjligheten att över-

föra det grundläggande utkomststödet till FPA”. Det förslag som vi till-

sammans lade står i budgeten för 2016. Det är överhuvudtaget ingenting 

nytt under solen. Efter detta har det konstaterats att det inte var möjligt 

att göra så som det formulerades i budgeten för 2016. 

Är detta klokt att göra? Tja, även om vi inte skulle ha haft en akut si-

tuation så är vi från landskapsregeringen skeptiska till att den här orga-

nisationsförändringen, såsom den har motiverats på rikssidan, skulle 

vara till gagn för Åland. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Det är säkert rätt och riktigt att det står så i budgeten som 

presenterades av den förra landskapsregeringen. Vi kan väl bara konsta-

tera då att det slank igenom en hel del där som inte borde ha varit på 

pränt. 

Minister Wille Valve, replik 

Vad sedan gäller ltl Thörnroos kommentar om översiktligheten, så visst, 

prima facie, kan man dra den slutsatsen. Det är ganska tekniskt. Men 

tittar man på vad den exakt innehåller så är det mycket teknik i form av 

att FPA byts ut mot kommunen. Jag är säker på att när utskottet fördju-

par sig i detta så kommer de att se att i själva verket är det en ganska en-

kel modell som har valts. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Det är möjligt att landskapsregeringen har valt en enkel 

modell. Jag betvivlar inte alls på det som minister Valve sade, att det 

mest är tekniska förändringar i relation mellan kommunerna och FPA 

på rikssidan som gör att alla dessa paragrafändringar kommer upp.  

Det oaktat så är det detta förslag som vi här i Ålands lagting ska ta 

ställning till. Det är absolut omöjligt att läsa om man inte har andra lag-

böcker bredvid sig, och en sådan lagstiftning ska vi undvika att ha på 

plats här i Ålands lagting. Det är det som jag försöker säga. Jag förstår 

också att det kan ha varit bråttom med den här. Min önskan är att land-

skapsregeringen funderar ett varv. Är det möjligt att göra det här på ett 

annat vis en annan gång? 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. 

Kan förslaget att remittera ärendet till social- och miljöutskottet omfattas? Förslaget är 

omfattat. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. 

Remiss 

12 Vattenfarkoster 

Landskapsregeringens lagförslag LF 15/2015-2016 

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.  

Diskussion.  
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Minister Mika Nordberg 

Tack, herr talman! Jag ska försöka presentera lagförslaget angående vatten-

farkoster. 

Fritidsbåtar berör de flesta ålänningar, många har en egen båt i olika stor-

lekar och de går olika fort. 

Orsaken till varför landskapsregeringen kommer med en ny lagstiftning 

om vattenfarkoster grundar sig på ett nytt EU-direktiv, 2013/53/EU. Direkti-

vet handlar om utsläppskrav för fritidsbåtar. 

När vi började titta på hur vi skulle kunna implementera direktivet så valde 

vi en revidering av den lagstiftning som vi har idag från 2003, 2003:32. Till 

den finns en bifogad förordning, 2003:65, där alla säkerhetskrav på fritidsbå-

tar omnämns. Istället för en ny förordning, som skulle ta in det nya, så valde 

vi att renskriva själva lagen om fritidsbåtar och i den separera vattenskotrar 

och fritidsbåtar i två separata paragrafer. En av tankarna med detta är bl.a. 

att utrustningskraven, när det gäller olika saker som ska finnas med t.ex. 

paddlar, åror, öskar och ankringsutrustning, framkommer på ett mycket tyd-

ligare sätt. Det framkommer vilken utrustning som ska medföras i en fritids-

båt och vilken utrustning som medföras i en vattenskoter. 

Det som idag finns i förordningen när det gäller utsläppskraven och dylikt 

anser vi att lättast nu tydliggörs genom att ha en blankettlag när det gäller 

implementeringen av det nya EU-direktivet. 

Tittar man konkret på vilka ändringar vi har gjort i samband med den här 

lagstiftningen jämfört med den från 2003 så är det smärre tekniska föränd-

ringar samt det som handlar om utrustning när det gäller brandsläckare. Nu 

har det gjorts ett förtydligande. Tidigare har det varit bundet till en motor-

styrka på 25 kilowatt eller 34 hästkrafter. När en brandsläckare ska vara med 

ombord knyter vi nu istället till att farkosten är registrerad eller har en hytt 

som innehåller värmare eller kök. 

Herr talman! När det gäller paragraf två så kommer den stora frågan att bli 

laggranskning som vi förväntar oss att ska göras. Tittar man i den gamla la-

gen från 2003 så finns det i paragraf ett, tillämpningsområde, när den här la-

gen ska tillämpas. Det finns en mening i slutet av den paragrafen där det står; 

”avsedd för sport- och fritidsändamål”. Den paragrafraden finns inte med i 

den här nya lagen. En av orsakerna till detta beror på det som diskuterades 

här tidigare i lagtinget i samband med konventionen om barlastvatten. Det 

handlar om en dom som synliggjorde själva behörighetsfördelningen mellan 

riket och Åland när det gäller båtar som används i kommersiellt syfte.  

Åland fick i självstyrelselagen från 1993 behörighet för båttrafik och farle-

der i den lokala sjötrafiken. Tingsrätten behandlade då detta och ansåg att det 

här är Ålands behörighet. På det här viset får vi nu klargöra rättsläget när det 

t.ex. gäller båtar för uthyrning. En viss prövning behöver göras. Prövningen 

kan göras av presidenten och Högsta Domstolen, de i sin tur kan begära ett 

utlåtande från Ålandsdelegationen. Tack, herr talman. 

Ltl Tony Wikström 

Tack, herr talman! Tack minister Nordberg för presentationen. 

Den socialdemokratiska gruppen tycker att det här lagförslaget rörande 

vattenfarkoster är bra och välkommet. På det stora hela är det en harmonise-

ring gentemot EU:s just nya regelverk i frågan. Man vill tydliggöra och kom-
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plettera bestämmelser kring den första registreringen och därefter följande 

ändringsregistrering. Gott så!  

Jag tror att det även öppnar upp för eventuellt framtida beskattning av vat-

tenfarkoster likt det som riket nu bereder.  

Sjömanskap och sjövett är något som de flesta ålänningar har i ryggmärgen 

och bär med stolthet. Men det är ändå bra att man förtydligar och skriver: 

”Var och en som färdas med en vattenfarkost ska iaktta den omsorg och för-

siktighet som omständigheterna kräver. 

Den som framför en vattenfarkost ska följa sjövägsreglerna och de på-

bud, förbud och begränsningar som sjötrafikmärken eller ljussignaler 

anger. En förare ska anpassa sin färdväg och hastighet så att människor 

och djur inte utsätts för fara eller störs och så att olägenheter eller stör-

ningar i naturen och olägenheter för fisket undviks.” Vansinneskörande i 

känsliga vikar ska inte få existera på Åland. Det kan tyckas att det är själv-

klarheter och sunt förnuft, men det finns alltid de som inte kan bete sig och 

inte sällan med alkohol innanför flytvästen om den ens är på. 

Herr talman! En vattenskoter är inte någon leksak. Om olyckan är framme 

så behöver utvisningen vara adekvat, även detta beaktar lagförslaget och krä-

ver förstås flytvästar av alla som åker med. Därutöver ska det framledes även 

finnas en länspump eller annat redskap för tömning av vattenskotern, åror el-

ler paddel eller ett för vattenskotern storlek lämpligt ankare med lina. Det här 

lagförslaget kan i förlängningen till och med rädda liv, tror jag. 

För egen del ser jag som medlem i lag- och kulturutskottet fram emot att 

sätta mig djupare in i denna fråga som berör en hel del ålänningar, vår käns-

liga natur och vårt djurliv. Tack. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Tack för det anförandet ltl Wikström. Jag delar uppfatt-

ningen att det här i stort sett är ett väldigt vettigt och sunt lagförslag. 

Jag har en fråga dock. Tidigare har jag fått den känslan av att den so-

cialdemokratiska gruppen har velat se en sänkning av den så kallade sjö-

fyllerigränsen för mindre fritidsbåtar. Även här är gränsen nu satt till 1,0 

promille, vilket är högre än på andra ställen. Nu stöder jag den här grän-

sen som den är just nu på Åland. Jag undrar hur man har resonerat i ltl 

Wikströms grupp kring just den här gränsen? Har ni släppt frågan om 

roderfyllerigränsen till sjöss?  

Talmannen 

Talmannen påminner om att en replik ska rikta sig till huvudanförandet. 

Ltl Tony Wikström 

Tack, herr talman! Tack ltl Jörgen Pettersson för de orden. Som bekant har 

gränsen tidigare för många år sedan varit 1,5 promille. Det var helt uppåt 

väggarna. Jag tycker personligen att 1 promille i dagsläget känns ganska okej, 

även om vi inte på djupet har pratat i gruppen om detta. Personligen tycker 

jag att vi är i ett ganska bra läge just nu. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. 

Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är 

omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.  
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Remiss 

13 Förändring av arbetspensionssystemet för landskapsanställda 

Landskapsregeringens lagförslag LF 16/2015-2016 

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. 

Diskussion. 

Minister Mats Perämaa 

Herr talman! Det arbetspensionssystem som vi har här i landskapet följer i 

huvudsak det finländska arbetspensionssystemet. Så har det gjort tidigare via 

rikslagstiftningen, landskapslagstiftningen har gjorts tillämplig här i land-

skapet också. I fördelningen av behörigheten har landskapet behörighet över 

pensionssystemet för landskapsanställda och för grundskolelärarna. Men här 

har man valt att följa rikssystemet och det ligger säkert en stor logik i det. 

Människor bör rimligen ha ungefär motsvarande pensionssystem både här 

lika som i vårt närområde.  

Det grundläggande syftet med det pensionssystem som vi också har på 

Åland, och som är väldigt lika det finländska, är att trygga utkomst för män-

niskor när de blir äldre och om människor drabbas av arbetsoförmåga. Det är 

den grundläggande basen till varför man har ett arbetspensionssystem.  

På rikshåll har man gått in för att reformera pensionssystemet med lag-

stiftning som kommer att träda ikraft från 1.1.2017, alltså från och med nästa 

årsskifte.  

Nu föreslår landskapsregeringen att de lagstiftningar som träder ikraft på 

rikshåll också ska göras tillämpliga här på Åland från och med samma datum. 

Förutom den logik som jag pratade om här tidigare så finns det ett rent 

praktiskt skäl till att reformerna bör träda ikraft samtidigt. Vi har anlitat 

riksorganisationer, tidigare statskontoret i Finland. Det finns möjligen en 

svensk benämning på det, men förkortningen är KEVA och vi anlitar dem för 

att göra beräkningar för blivande pensionsutbetalningar för landskapsan-

ställda och för de andra som berörs av våra system och lagstiftning. 

Förslaget är att de landskapsanställda och grundskolelärarna i den kom-

munala sektorn skulle, via lagstiftning, få förmåner av samma pensionssy-

stem från årsskiftet, precis på samma sätt som på rikshåll. 

Målsättningarna med de här förändringarna som nu föreslås är, jag läser 

ur lagförslaget på sidan 4. ”Det viktigaste målet med förändringarna är att 

förlänga tiden i arbetslivet. Detta anses nödvändigt på grund av försörj-

ningskvoten, balansen inom den offentliga ekonomin samt trycket på att 

höja arbetspensionsförsäkringsavgiften. 

     Syftet med förändringarna är också att trygga en tillräcklig pensions-

nivå för alla åldersklasser och garantera rättvisa mellan generationerna. 

För ungdomarna kan pensionsnivån förbättras genom att intjänandet av 

pension ändras och genom att arbetspensionsförsäkringsavgiften inte 

längre dras av från de pensionsgrundande inkomsterna.” Det här är tydligt, 

målet är att människor ska arbeta längre. Detta som ett resultat av att männi-

skor också jobbar längre. Skulle man behålla arbetslängden på tidigare nivå 

samtidigt som människor blir äldre så skulle det finansiellt belasta pensions-

systemet väldigt kraftigt. Ju längre tid människor får pension via pensionssy-

stemet desto större finansiering måste det finnas i botten för själva systemet.  
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Längre tid i arbetet är kanske det bistra budskap som ges i och med den här 

reformen, men samtidigt är det nödvändigt och skäligt menar jag och land-

skapsregeringen. 

I praktiken betyder det här lite olika för olika åldersgrupper. För de perso-

ner som är födda 1955 eller senare kommer det att ske en ökning av den 

lägsta pensionsåldern. Från nuvarande 63 år så kommer den lägsta pensions-

ålder stegvis att bli 65 år, alltså en två års ökning av den lägsta pensionsål-

dern. I praktiken blir det så att t.ex. en person som född 1954 har den lägsta 

pensionsålder 63 år som nu. Den som är född 1955 kommer att ha en lägsta 

pensionsålder på 63 år och 3 månader. Den som är född 1956 kommer att ha 

en lägsta pensionsålder på 63 år och 6 månader. Nivån ökar med tre måna-

ders intervaller, den lägsta pensionsåldern höjs med 3 månader i taget. För 

en person som är född 1964 så kommer den lägsta pensionsåldern att vara 65 

år. Det är en stegvis förlängning av den lägsta pensionsåldern. 

Sedan blir det betydligt mera komplicerat för personer som är födda se-

nare än 1965. Där kommer en livslängdskoefficient via en rätt komplicerad 

matematisk ekvation att sedan bestämma den lägsta pensionsåldern. Det här 

kommer att bero på hur livslängden på våra invånare kommer att förändras 

under åren framöver. Vi vet att under senare år har livslängden ökat ganska 

kraftigt. Beroende på om den ökningen fortsätter på samma sätt, minskar nå-

got eller blir ännu mera till fördel för invånarna, att man lever längre, så 

kommer det här att påverka den lägsta pensionsåldern för dem sedan. 

Det första beslutet gällande personer som är födda senare än 1965 kommer 

att fattas år 2027 då personer som är födda efter 1965 når åldern 62 år. Då 

ska man, utifrån formeln och den förändring i livslängd som har försiggått, 

bestämma den lägsta pensionsåldern för den personen. Det känns ju väldigt 

vagt. Om man är född efter 1965 så kan man inte idag veta när ens pensions-

ålder träder ikraft, utan den bedömningen görs senare.  

Sammanfattningsvis till den här delen gör experterna den bedömningen 

att det är sannolikt att det kommer att komma nya pensionsreformer, för-

modligen före 2027, som på ett tydligare sätt sedan kan ange vilken pens-

ionsålder man kommer att ha för åldersklasserna som är födda efter 1965. 

Det troliga är ju att den lägsta pensionsåldern kommer att öka successivt, 

åtminstone om livslängden ökar på det positiva sätt som den har gjort under 

senare decennier. 

Några andra delar som berörs av detta är införandet av en partiell förtida 

ålderspension. Den partiella förtida ålderspensionen ersätter det som har kal-

lats för deltidspension tidigare i den lagstiftning som vi lever under idag.  

En förändring, förutom namnbytet, är att man några år före sin pensions-

ålder kan välja att ta ut en del av den intjänade pensionssumman. Man kan 

välja 25 eller 50 procent av utbetalningar av det som skulle bli den månatliga 

pensionen. Man tar ut det i förtid så att den ändå naggar totalen i kanten. 

Man kan ta ut partiell pension ålderspensionen och samtidigt ha andra intäk-

ter. Man kan jobba fritt och man kan egentligen göra vad som helst. Det 

kommer inte att ske någon kontroll över de inkomsterna. Man kan således, 

två år före man har nått den lägsta pensionsåldern, kombinera andra inkoms-

ter med en partiell ålderspension. 

Det införs också något som heter arbetslivspension som man kan få två år 

före den lägsta pensionsåldern, dvs. vid 63 år, om man har jobbat i ett arbet-

samt och slitsamt yrke i 38 år och har en dokumenterad nedsatt arbetsoför-
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måga på grund av detta, då kan man gå i pension tidigare. Det här är förstås 

en positiv sak. Det finns de facto yrken som är väldigt slitsamma. 

Som en ekonomisk konsekvens har vi en beräkning på att landskapsrege-

ringen skulle ha lägre pensionsutbetalningar p.g.a. den här reformen fram till 

år 2090 om 19 miljoner euro. Det är långt dit, 74 år till 2090. Det är en 

minskning av utgifterna under 74 år, inte särdeles mycket, men det är ändå 

en viss minskning enligt beräkningarna.  

Vi ska komma ihåg att landskapet gick in för ett pensionssystem från och 

med 1.1.2008 där anställda efter det datumet försäkrades via ett privat pens-

ionsbolag. Inom ramen för de personer som var anställda före förutnämnda 

datum räknar vi att vi kommer att ha pensionsåtaganden för fram till ungefär 

år 2090, beroende på hur livslängden utvecklas för våra invånare. 

Det finns en liten risk med att hela den här reformen kommer att kräva, 

och den kräver, vissa ekonomiska åtaganden på rikshåll när man ska sätta 

nya system ikraft och börja hantera pensioner på ett nytt sätt. Det kräver 

kostnader för deras del. Det finns en möjlig sådan utveckling att det ställs 

krav på att vi härifrån landskapet ska delfinansiera det här genom högre år-

liga avgifter till förutnämnda KEVA. I dagsläget är avgifterna redan ganska 

höga. Det här är förstås en fråga om förhandlingar mellan landskapet och 

nämnda organisation. 

Herr talman! Det här var grunderna i den här reformen. Jag avslutar här. 

Ltl Sara Kemetter 

Tack, herr talman! Bästa kollegor, vem av oss har inte sagt, åtminstone de i 

min ålder”, ja, jag kommer väl aldrig att få någon pension, eller jag blir väl 

pensionerad när jag blir 70.” 

Nå, vi lever längre och längre. Man måste börja se över pensionssystemet. I 

kombination med att Finland är i ett svårt ekonomiskt läge, där man inte ser 

någon tillväxt, så ser man väl det här som en möjlighet att ha folk längre i ar-

bete.  

Den generation som nu går i pension, födda i början av femtiotalet, där har 

många gått tidigt i pension, de har höga pensioner och kommer antagligen att 

leva ganska länge som pensionärer. I något skede måste man inse att det inte 

riktigt var det som var tanken med hela pensionssystemet, att man ska vara 

pensionär i 30 år, utan man ska nog jobba. 

Det har varit ett stort arbete att förverkliga den här reformen. Under den 

här processen har man behöver få hemskt mycket rådgivning. 

Socialdemokraterna har konstaterat att det är oerhört viktigt att man talar 

om pensionsfrågor och att man talar med vanliga människor. Man måste ha 

ett enkelt budskap som många förstår. Vad betyder den här reformen? 

När vi nu har fått den här bunten med text på våra skrivbord och satt oss in 

i det här så ser man på talarlistan att det faktiskt är oerhört många lagtings-

ledamöter som känner att det här är någonting som de vill debattera. Ni för-

står att jag är ironisk nu. Men det är en svår sak och man känner att det är så 

långt ifrån. Men det är en viktig fråga som man egentligen skulle behöva vara 

tydlig med och ha ett enkelt budskap så att invånarna förstår. 

Den viktigaste biten med den här reformen är förlängningen av pensions-

åldern baserad på en livslängdskoefficient. Det är behandlingen av löntaga-

rens arbetspensionsavgift i den pensionsgrundade lönen och sedan också till-

växtprocentsatserna för pension. De här fyra elementen är alltså beroende av 
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varandra. Betoningen mellan dem påverkar framtida pensionstagare och 

olika generationer. 

Vi fick höra här från ministerns presentation att invånarnas livslängd ökar 

och det kan man inte heller bortse från inom pensionssystemet. 

Det viktigaste budskapet som vi från den här salen behöver föra ut är att vi 

har tillit till systemet. Vi måste ha tilltro och tro att staten eller landskapet vill 

oss väl. När den här lagstiftningen presenterades för lagtingsgruppen så var 

socialdemokraternas första fråga; vad säger facket? Vi fick som svar att det 

har varit på remiss och facken godtar det. Det är ett tecken på tillit. Om fack-

en har sagt att det är okej så då kan vi känna att man säkert har garanterat för 

arbetarna så att det verkar realistiskt. Det är tillit som vi måste sprida från 

den här salen. 

Det måste finnas rätt proportion mellan arbetslivslängden och den tiden 

som man är pensionär och att det känns stabilt över generationer. Ingen av 

oss vill tillbaka till den tiden när man jobbade hela sitt liv och kanske bara 

hade ett eller två år som pensionär. Vi vill verkligen också uppleva en god 

pensionstid. 

Idag ser vi många aktiva pensionärer som klarar av att arbeta också efter 

pensionsåldern och en del av dem kan vi också hitta i den här salen. 

Det är också viktigt hur vi bygger upp arbetslivet. För att orka arbeta så 

måste arbetet vara kreativt och experimentfullt. Man ska känna sig inspire-

rad. Dynamiken på en arbetsplats måste vara produktiv. När människor slu-

tar vara produktiva och kreativa eller sätter handbromsen på och sitter och 

väntar på pensionen, det är då som det börjar kosta samhället, för då utveck-

las inte företagandet och innovationerna, utan man sitter och väntar. 

En initiativrik, pensionerad och kreativ person är tusenfalt effektivare än 

en reserverad person som sitter och räknar dagarna till pensionen. Det är det 

här arbetet som vi egentligen behöver sätta ännu mera krut på. Hur ska man 

trivas så mycket i arbetslivet att man bara inte kan tänka sig att gå i pension? 

För att detta ska vara lyckat så är det viktigt med information och kunskap 

till medborgarna. Det är viktigt att gå ut med tydlig fakta och kalkyler. Hur 

kommer detta att påverka just mig?  

Socialdemokraterna vill gärna se att utskottet ser på detta och analyserar 

hur pensionsåldern höjs i anknytning till livslängdens förankring, så att det 

blir tydligt och förståeligt även för oss här i salen. Förstår vi lagen, förstår ut-

skottet lagen så kommer även invånarna att förstå. 

Det är också viktigt för oss att utskottet i sitt arbete hör facken. Tack. 

Talmannen 

Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. 

Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är 

omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. 

Remiss 

14 Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2015 

Landskapsregeringens svar RB 1/2015-2016-s 
Landskapsrevisionens berättelse RB 1/2015-2016 

Ärendet avförs och upptas till behandling vid nästa plenum. 
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Remiss 

15 Redogörelse över årsredovisning per 31.12.2015 

Landskapsregeringens redogörelse RS 3/2015-2016 

Ärendet avförs och upptas till behandling vid nästa plenum. 

Första behandling  

16 Ändring av landskapslagen om besiktning och registrering 

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 5/2015-2016 
Ltl Runar Karlssons m.fl. lagmotion LM 2/2015-2016 

Ärendet avförs och upptas till behandling vid nästa plenum. 

Första behandling  

17 Ändring av kommunallagen 

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 6/2015-2016 
Ltl Harry Janssons m.fl. lagmotion LM 1/2015-2016 

Ärendet avförs och upptas till behandling vid nästa plenum. 

Första behandling  

18 Ändring av kommunallagen, §§ 23 och 41 

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 7/2015-2016 
Ltl Harry Janssons m.fl. lagmotion LM 3/2015-2016 

Ärendet avförs och upptas till behandling vid nästa plenum. 

Enda behandling 

19 Förenkling av fiskerätt på landskapets fiskevatten 

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 12/2015-2016 
Ltl Mikael Lindholms m.fl. åtgärdsmotion MOT 3/2015-2016 

Ärendet avförs och upptas till behandling vid nästa plenum. 

Enda behandling 

20 Anläggande av rondell  

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 13/2015-2016 
Ltl Harry Janssons m.fl. åtgärdsmotion MOT 2/2015-2016 

Ärendet avförs och upptas till behandling vid nästa plenum. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls måndagen den 6 juni 2016 klockan 13.00. Plenum är avslutat. 
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Frågestunden börjar 

1 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen 

F 3/2015-2016 

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. 

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 hon/han anser den 

ställda frågan tillräckligt belyst. 

Ltl Britt Lundberg  

Herr talman! Hyperloop. Det handlar om ett tåg som svävar i en tunnel med 

extremt lågt lufttryck och kör i 1 200 kilometer i timmen.  Tekniken påmin-

ner om rörpost, en gammal uppfinning som än i dag används t.ex. på sjukhus 

och i svenska regeringskansliet. Men i stället för provresultat och dokument i 

tuberna handlar det här om ett slags järnvägsvagnar. Man ska kunna kliva på 

i Norrtälje, färdas genom tunneln under Ålands hav och stiga av i Mariehamn 

en kvart senare. Den nya teknologin välsignas av bl. a Elon Musk, mångmil-

jardären som redan har bevisat sin förmåga med succéer som betalsystemet 

PayPal och elbilen Tesla. 

På Åland finns stort engagemang för den nya visionen, särskilt bland före-

tagare.  Andra är skeptiker och talar om risker för miljön de finns också de 

som hävdar att en fast förbindelse kan hota det de åländska rederiernas möj-

lighet till taxfree-försäljning. 

Hur ställer sig regeringen på Åland till satsningen och tänker den på något 

sätt bidra för att vara med i utvecklingen och bevaka de åländska intressena? 

Minister Mika Nordberg 

Herr talman! Landskapsregeringen har fått in en anhållan från ett bolag som 

heter FS-Link som är inkopplade i hyperloop studierna. Det finns förstudier 

som bedrivs, personligen har jag även varit med i Stockholm i Finlands am-

bassad där de hade ett presentationstillfälle om hyperloop och det arbete som 

sker. På seminariet lyftes fram både för och nackdelar, det fanns sakkunniga 
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från olika instanser. Det finns fortfarande många utmaningar med systemet. 

Från landskapsregeringens sida säger vi precis som man sade från Finlands 

sida, att det är ett väldigt intressant projekt men tillika ett väldigt stort pro-

jekt. Om projektet ska komma till stånd så även behöver Finlands och Sveri-

ges regering stå bakom projektet.  

Åland själv är förstås en av intressenterna för att vara med och se till att vi 

inte på något sätt blir förbisprungna. Ålands landskapsregering kan inte vara 

den som är längst fram, lokomotiv i gammalt tågspråk, som drar detta. Vår 

sak är att se till att vi på olika sätt bevakar det och är med och uppmuntrar 

entreprenör som jobbar med saken. Vi är inte den första initiativtagaren, 

utan vi behöver försäkra oss om att de länder som den eventuella förbindel-

sen ska connecta med, Sverige och Finland, tar huvudansvaret för projektet. 

Ltl Britt Lundberg 

Sträckan Stockholm - Helsingfors anses vara en felande länk i europeiskt 

transportperspektiv. Med en fast förbindelse kunde regionen få en ny geo-

grafi, vilket i sin tur skulle ge helt nya möjligheter för näringsliv, arbetsmark-

nad, kulturutbyte, utbildning och forskning. 

Entusiastiska visionärer hävdar att transportlänken kommer att knyta 

samman Kina med Europa och därmed spela en central roll i världshandeln. 

Sträckan mellan Peking och Hamburg kunde förkortas från veckor till dagar.  

Länken mellan Stockholm och Helsingfors ses som en bristande länk i 

möjligheten att knyta ihop öst och väst med en snabb transportlänk. Inom 

kort ska tre transportkorridorer väljas ut som projekt i "första vågen". Den 

första nya förbindelsen börjar byggas redan 2018 och kunna sättas i drift 

2020. Jag har förstått att företagen bakom satsningen väntar sig att man en-

gageras sig och visar intresse inom juni om man vill vara med. Hur ser rege-

ringens tidtabell ut med svar till projektet och i anhållan som finns inne?  

Minister Mika Nordberg 

Landskapsregeringen behandlade en anhållan som finns inne. De olika 

transportkorridorerna är vi medvetna om. Vi är också medvetna om att det 

går transportkorridorer på en nordsydlig bana där man har ett projekt som 

Finlands regering har skrivit ett intentionsavtal om tågtrafik mellan Helsing-

fors och Tallinn. När det gäller den transportsträcka som beskrevs här i öst-

västlig riktning är det absolut av intresse att vara med. Landskapsregeringen 

har för avsikt att fortast möjligt komma med ett svar till anhållan som har 

kommit in. 

Ltl Britt Lundberg  

Minister Nordberg säger att man följer med projektet med intresse och att det 

är avgörande om Sveriges och Finlands regeringar kommer att på något sätt 

engagera sig i det. Man måste göra en konsekvensbedömning och en analys 

utgående ifrån det åländska perspektivet i vår egen regering, för det kommer 

knappast varken Finlands eller Sveriges regering att göra. 

Vilka möjligheter och risker ser regeringen med projektet och hur ser ni på 

scenariot att länken byggs men att Åland inte blir en av stationerna där man 

kan stiga av och hur kan ni i så fall hantera det? Vad händer om man väljer 

att gå förbi Åland och inte ha något stopp här? Vilka konsekvenser kunde det 

ha för Åland? Men framför allt taxfree som står för 65 % av rederinäringens 
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inkomster. Vilka risker ser regeringen med vår sjöfarts framtid om man sat-

sar på hyperloopen? 

Minister Mika Nordberg 

En av grundförutsättningarna för att Åland fick behålla sin taxfreeförsäljning 

var att Åland inte har någon fast förbindelse. Utifrån det har man haft olika 

resonemang att det finns en risk, en möjlighet att taxfreeundantaget de facto 

påverkas om Ålands skulle sättas i den ställningen att man skulle få en fast 

förbindelse. Vi vet att det är väldigt långt fram i tiden, först måste man titta 

på utvecklingsmöjligheterna att anlägga en hyperloop.  

Vi har en bit kvar dit ännu. Vi har ännu inte sett det fullskaligt projekt där 

man kört hyperloop mellan två punkter ovanför land. Det här handlar om att 

vara under vattenytan. Utifrån det måste vi göra som vi gjort hittills, att vi 

med stort intresse följer med det men även har den ekonomiska realismen 

som finns. 

Talmannen 

Följande frågeställare är ltl Bert Häggblom, varsågod. 

Ltl Bert Häggblom 

Herr talman! Vill får förklarat anbudsförfrågningar beträffande upphandling 

av vägbyggnadsentreprenad och grundförbättringar av landsvägar. Land-

skapsregeringen ställer krav vid anbudsförfrågan. För att kunna delta i upp-

handlingen måste man minst ha grundförbättrat två landsvägar inom en 

tidsperiod som inte får vara längre än fem år. I landskapet finns idag åtta till 

tio företag som har möjlighet, kapacitet och kunskap att utföra jobbet. I prak-

tiken innebär kraven från landskapsregeringen att man borde grund förbättra 

minst 16 landsvägar vart femte år för att varje företag ska få två stycken jobb. 

Är detta ändamålsenligt med tanke på att vi ska ha så många företagare och 

de bästa priserna i landskapet? 

Minister Mika Nordberg 

Herr talman! Landskapsregeringens vägupphandlingar går till så att vi beslu-

tar om att upphandla en väg och i samband med det har vi ett dokument som 

är upphandlingen. Det dokumentet består av två delar, ett tabellformulär i 

excellformat och en textdel som beskriver varje moment i tabelldelen. I den 

aktuella frågan var det en diskrepans mellan blanketten och texten, i anbuds-

förfrågan framkommer det klart och tydligt att texten går före blanketten. Det 

var ett konkret fel som gjordes. I alla upphandlingar finns en tidsperiod där 

man på landskapsregeringens hemsida behandlar frågor och svar. Saken 

klargjordes, landskapsregeringens avsikt är inte att kräva erfarenhet från 

landsvägsbyggen. 

Ltl Bert Häggblom 

Herr talman! Ministern förklarar hur invecklat det är, Excel kalkyler och for-

mulär vid upphandlingarna. Varför ställer man olika krav på entreprenörer i 

förhållande till konsulter? En massa bilagor måste vara med när man lämnar 

in anbudet som måste köpas av olika myndigheter, vilket konsulter inte be-

höver ha. Är detta nödvändigt? Räcker det inte med att när man antar det bil-

ligaste anbudet att då uppfylla de villkor som landskapsregeringen ställer, 

kan man inte göra det blir man inte antagen. 
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Minister Mika Nordberg 

Av erfarenhet har man lärt sig att det är väldigt bra när anbuden lämnas in 

lämnar man det dokument som upphandlingen kräver. Visar det sig i ett se-

nare skede att du inte kan lämna in handlingarna går hela upphandlingen 

tillbaka och man får göra om jobbet på nytt. Vi har ett exempel oljeskyddsbå-

ten, där vi råkade ut för det under min ministertid. Där skulle man i ett se-

nare skede ta fram dokumenten för att bevisa att de dokumenten man hade 

var verifierade, det visade sig att de inte kunde verifiera hela upphandlingen 

och tog ett steg tillbaka. 

Ltl Bert Häggblom 

Beträffande vägupphandlingar sätter man ihop vägfräsningar, sätter ihop fem 

olika projekt som ska verkställas inom en mycket kort tidsram, samma gäller 

vid vägtrummor osv. Det gör att småföretagare, entreprenörer ute i kommu-

nerna inte kan ta dessa jobb utan det är bara de större företagen som tar job-

ben. Samtidigt ställer man borgenskrav, säkerhet på upp till en miljon när 

projekten är på bara 250 000, rätta mig om jag har fel ministern. Det är ett 

skall-krav och då blir man utestängd redan i det skedet. 

Förklara varför man sätter ihop så många projekt att det bara är få som 

kan lämna in? Vilket betyder att det blir en fördyring för landskapet i stället 

för att man skapar sysselsättning runt om bland alla entreprenör. 

Minister Mika Nordberg 

Tack talman! Försäkringen om en miljon handlar om ansvarsförsäkring ifall 

något skulle hända i samband med entreprenaden, landskapsregeringen har 

sagt att en miljon är en lämplig nivå. Det framkommer väldigt tydligt i an-

budsförfrågan och har inte setts som ett problem att någon av entreprenörer-

na kan skaffa en ansvarsförsäkring från de aktiva försäkringsbolagen. 

Varför man har satt ihop flera projekt är för att det är väldigt dyra maski-

ner som gör fräsningsjobbet. Sätter man flera mindre projekt i samma blir 

det ett så stort arbete att man har möjlighet att eventuellt köpa in en sådan 

maskin. Det är snarare tvärtom, skulle man ha enskilda små fräsningsprojekt 

är det bara den som tidigare har en fräsningsmaskin som kan lämna anbud. 

Vi tror att det kan komma nya aktörer genom att på detta sätt. 

Talmannen 

Följande frågeställare är ltl Jörgen Pettersson, varsågod. 

Ltl Jörgen Pettersson 

Låt mig gå tillbaka till sommaren 2010 det var en nästan lika fin sommar som 

den här kommer att bli, eftersom allting hela tiden bli lite bättre. Sommaren 

2010 som av en slump bestod av en massa tillfälligheter lyckades ett gäng iv-

riga dykare hitta den hittills största champagneskatten som någon någonsin 

har påträffats. Dryckjomen var fortfarande intakt och inte bara det utan dess-

sutom hyllades av konnässörerna världen över. 

Det här ledde till en av de största spinneffekterna som det åländska sam-

hället har upplevt. Nyheten om champagnevraket spred sig över hela världen. 

Det resulterade i en auktion året därpå, 2011 som är renderade det hittills 

högsta priset som någon har betalat för en flaska skumpa, 24 000 euro. Det i 

sin tur gjorde att nyheten spreds ytterligare. I dag är min fråga vad händer 

med de flaskor som ännu inte har sålts? 
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Minister Tony Asumaa 

Tack, herr talman! Kan instämma att Åland sattes på kartan sommaren 2010 

genom fyndet, som av en slump när lotsarna mätte farleden vid Föglö kom på 

att privata dykare var ner och konstaterade att det fortfarande fanns cham-

pagne och öl i lasten. Det satte Åland på världskartan den sommaren och ef-

ter det har det runnit mycket vatten under broarna. En del av lasten är bär-

gad och finns tryggt i landskapets förvar. Man har arrangerat aktioner och 

annat men nu har det gått några år sedan det senast gjordes och nu ligger det 

mer eller mindre på hold. 

Det är mycket intressant och prioriterad fråga som vi kommer att jobba 

med i höst för att hitta någon lösning hur vi på bästa möjliga sätt ska kunna 

dra nyttan av fyndet. Det började bli mer ett kulturarvsfynd mer än ett drick-

bart fynd och den vägen kanske vi hittar lösningar på hur vi kan sätta Åland 

på kartan framöver. 

Ltl Jörgen Pettersson 

Tack till ministern för svaret. Det smärtar mig lite att man börjar betrakta det 

som ett i kulturhistoriskt fynd mer än ett livsmedelsfynd. Av det skälet att det 

kulturhistoriska är självklart. Den andra sidan var mindre väntad, men ändå 

nådde den över nyhetströsklarna rätt rejält. Av det skälet att det var något 

som man kunde använda och som också har lätt till andra effekter i form av 

att de stora lyxhusen riktar sina ögon mot Åland för de möjligheter som finns 

i våra vatten. 

Hur är strategin för hur man ska göra? För varje dag som en bra berättelse 

inte berättas så blir den lite tristare. Då riskerar man att det som hittills har 

varit en ”good news story” håller på dör sotdöden. Då har vi misslyckats som 

samhälle om vi har hittat en fantastisk skatt men inte förmått att ta vara på 

den. 

Minister Tony Asumaa 

Tack, herr talman! Vad det gäller livsmedel eller kulturarv, landskapet ansva-

rar för fyndet. För att garantera att det fortfarande är dugligt som livsmedel 

börjar riskerna vara ganska stora att faktisk kunna garantera det. På det sät-

tet vill inte landskapet heller riskera sitt eller Ålands anseende, att sälja något 

som inte är kurant därav spåret mera mot ett kulturarv. I det nyrenoverade 

Ålands museum kommer champagnen att få en egen monter där den ställs ut. 

Strategin är mera riktad mot kulturarv. Givetvis finns det andra strategier och 

det ska vi arbeta med under hösten. Det har inte funnits någon klar strategi 

vad vi ska göra men det börjar bli dags att ta upp det. 

Ltl Jörgen Pettersson 

Det finns några öppningar som man faktisk kan tänka sig, Åland firar hundra 

år om något år. Vi har historien kring Bomarsund som mödosamt håller på 

blir digitaliserad och därmed mer tillgänglig. Det torde stå väldigt klart att 

detta champagnevrak faktiskt var på väg till Bomarsund för att förgylla var-

dagen för de byggarbetare som just då höll på uppförde fästningen och be-

hövde ha några ljusglimtar i allt elände och arbete man höll på med. 

Man har ett unikt tillfälle att koppla samman nutida äventyr i form av 

vrakletare och tillfälligheter som leder till skattfynd med historien och i den 

historia som faktiskt på många sätt har skapat Åland. Genom att koppla 

samman dessa båda kan man göra just den storytellingen som Åland så väl 
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behöver. Champagnen ska synas på museet och i Ålands sjöfartsmuseum men 

det är blott en liten del av den möjlighet som finns i fyndet. 

Minister Tony Asumaa 

Möjligheterna är många och de behöver vi utnyttja. Ett sätt är att sänka några 

flaskor tillbaka på vissa ställen för att kunna bevara det framöver i en sådan 

miljö som de tidigare har varit i. Vi har diskuterat med privata aktörer att 

skänka flaskor så att man skulle kunna sänka dem tillbaka till havet och på 

det sättet ha ett attraktivt område att dyka på. 

Stallhagen gjorde bra öl, kanske man kan göra samma med champagnen 

några droppar i produktionen och den vägen kunna återberätta storyn. Det är 

en strategi som kunde vara gångbar för att också kunna bevara och få in hela 

storyn för att få den att leva vidare. Vi kommer att tillsätta en arbetsgrupp 

och alla som har kreativa idéer kommer att vara välkomna i den gruppen för 

att vi ska få en så bra strategi som möjligt för champagnen för att bevara den 

åtminstone 170 år till framåt. 

Talmannen 

Följande frågeställare är ltl Axel Jonsson, varsågod. 

Ltl Axel Jonsson  

Tack, herr talman! Det samhällsägda It-bolaget Åda Ab gjorde en förlust un-

der fjolåret på 378 000 euro, med en omsättning på 1,6 miljoner. Samtidigt 

börjar vittnesmålen runtomkring bli oroväckande många om att servicen inte 

fungerar tillfredsställande och innebär faktiskt ett hinder i arbetet för det of-

fentliga Åland på många håll. Uppenbarligen har också minister Asumaa 

konstaterat det eftersom man från regeringen lät bli att godkänna en faktura 

från Åda där man upplevde att man inte hade levererat de tjänster man har 

åtagit sig. 

Åda har bolagstämma den 14 juni och det är en ypperlig möjlighet för oss 

som ägare att agera och se till att vi får ordning på bolaget. Min fråga till IT-

minister Asumaa, vad tänker regeringen göra för att få ordning på Åda Ab?  

Minister Tony Asumaa 

Tack, herr talman! Svårt att svara på den frågan för ägaransvaret ligger helt 

på finansministern, min roll som IT-minister ligger i beställaransvaret. Frå-

gan om bolagstämman önskar jag att riktas till finansministern som är insatt 

i frågan. 

Ltl Axel Jonsson  

Jag har en tudelad fråga som hänger ihop men hoppas att frågorna diskuteras 

i regeringen och att man har en någorlunda gemensam bild över vad man be-

höver göra för att få ordning på verksamheten. Det är inte minsta relevant för 

den som ska beställa tjänsterna framöver. 

Min andra fråga gäller IT-system och IT-Åland framöver. Egna IT-system 

är en fullständigt avgörande framtidsfråga för självstyrelsen. Vår egen polis-

myndighet och de tjänster vi köper för att administrera skatteuppbörden t.ex. 

så väljer vi ofta av rädsla för komplicerade IT-system att kopiera finsk lag-

stiftning. Därigenom får vi system som inte alltid fungerar på svenska och 

som förmodligen kommer att vara ett växande problem med tanke på den 

språkutveckling vi ser i Finland. 
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Det är ett märkligt fenomen att vi på Åland är världsledande på att ut-

veckla IT- system för banker och bokningssystem för fartyg, men inte lyckas 

skapa system för elektroniska ansökningar för studiestöd, hembygdsrätten 

m.m. Hur tänker landskapsregeringen stärka det offentliga Åland och själv-

styrelsens förmåga att utveckla moderna funktionsdugliga IT-system? 

Minister Tony Asumaa 

Tack, herr talman! Vad gäller IT-systemet kräver det både kompetens och 

pengar för att kunna utveckla dem. Åland är ett litet samhälle och ibland 

finns inte kompetens, ibland finns inte heller pengarna. Därav behöver vi se 

hur vi på bästa möjliga sätt kan få de bästa möjliga systemen för ålänningar-

na också rättssäkert och hanterbart i den digitala världen vi lever i. 

Vad gäller ansökan om studieplatser har vi ett eget system som är hyfsat 

gammalt och för att förnya det, göra ett eget ligger runt 600 000 euro. Att 

eventuellt modifiera ett befintligt system kanske kostar 60 000 euro. Därav 

skillnaden, det är vägvalet. Skulle vi ha obegränsade resurser skulle vi bygga 

alla system själva, men verkligheten ser annorlunda ut vad gäller ekonomin. 

Ltl Axel Jonsson  

Klart att det långt är en ekonomisk fråga. Delar inte ministern den synen att 

förmågan att kunna utveckla egna IT-system är en avgörande framtidsfråga 

för självstyrelsen i ljuset av språkutveckling och den alltmer digitaliserade 

världen? Ska vi på Åland välja att ligga efter på de här områdena, samtidigt 

som man runt omkring oss utvecklar system? Ska vi kunna ta del av dessa 

behöver vi ha en stark kompetens också inom den offentliga Åland. Det är 

uppenbart att kompetensen finns på Åland om vi tittar på det privata nä-

ringslivet där Åland trots sin litenhet faktiskt är världsledande både vad gäl-

ler banksystem och t.ex. fartygsbokningssystem. Vi måste lyckas ta till vara 

kompetensen och också utveckla det offentliga Åland. 

Delar inte ministern uppfattningen att det är en avgörande framtidsfråga 

för självstyrelsen som helhet? 

Minister Tony Asumaa 

Tack, herr talman! Dataprogram är knappast en avgörande fråga om självsty-

relsen ska leva vidare på Åland eller inte. Däremot kan det göra vardagen 

mycket lättare för ålänningar att bo på ett självstyrt Åland. 

Vad gäller It-system är det viktigast för ålänningarna att man får de bästa 

möjliga system som fungerar i vardagen och på svenska. Det är inte alla 

gånger så klokt att bara av princip försöka bygga egna system, det är en kost-

nadsfråga som man inte alla gånger har råd med. I så stor grad som möjligt 

försöka utveckla egna system men där det inte är praktiskt möjligt måste vi se 

på andra system. Det finns system både västerut och österut, det är inte bara 

Finland som gäller. 

Talmannen 

Följande frågeställare är vtm Veronica Thörnroos, varsågod. 

Vtm Veronica Thörnroos 

Bästa ledamöter! Hade tänkt ställa min fråga till näringsministern men min 

fråga är av övergripande karaktär och är övertygad om att landskapsregering-

en har diskuterat kring den. Finns det en överlevnadsstrategi för våra 

åländska mjölkbönder?  
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Landskapsregeringen har de senaste månaderna beviljat ca tre miljoner i 

stöd till vindkraftsbolagen. Man har också genom aktivt arbete, på ett impo-

nerande sätt skakat fram ett stöd till Orkla, visserligen går det indirekt till 

vissa jordbruksproducenter och andra fabrikanter men det är Orkla som yt-

terligare späder på sin miljonvinst. Finns det någon överlevnadsstrategi för 

våra åländska mjölkbönder? I dagsläget har vi 16 stycken företagare som har 

väldigt svårt ställt för att klara sitt företag och sin produktion. 

Minister Mats Perämaa 

Herr talman! Känner inte till om det pågår ett arbete vid näringsavdelningen 

utifrån den konkreta frågan med en överlevnadsstrategi. Så mycket vet land-

skapsregeringen att det finns ett arbete med en tillsatt mjölkgrupp som fun-

derar på alternativ. Är osäker på hur långt man kommit men arbetar i alla fall 

med hur man ska kunna förbättra för mjölkproducenter och i förlängningen 

också leverera varor till ÅCA som utvecklar produkten till ostar och mjölk. 

Det finns ett arbete inom området och en kunskap om den svåra situationen. 

Landskapsregeringen försöker vidta åtgärder som gynnar näringslivet på 

bred front, Orklafrågan är ett exempel. Landskapsregeringen har för avsikt 

att kapitalisera stamnätsbolaget Kraftnät Åland Ab till fördel för produktion, 

ÅCA kommer kunna gynnas av de åtgärder som landskapsregeringen vidtar. 

Landskapsregeringen jobbar på bred front. 

Den synnerligen akuta situationen som finns inom mjölkproduktionen och 

jordbruket är något som landskapsregeringen förstås ha noterat och diskute-

rar. I mån av möjligheter kommer landskapsregeringen att återkomma med 

konkreta åtgärder.  

Vtm Veronica Thörnroos 

Finansminister Mats Perämaa sa i inledningen av sitt svar att landskapsrege-

ringen inte har diskuterat frågan. Han hänvisar till den tillsatta mjölkgrup-

pen, vill påskina att det mandatet är avsevärt smalare än den politiska dis-

kussion som behöver föras. Är förvånad och besviken att landskapsregering-

en vid ett överläggningstillfälle inte har diskuterat frågan. Det här är inte bara 

16 mjölkgårdar, det är öppna landskap, arbetsplatser som är viktiga i livsme-

delsklustret och väldigt mycket mer än bara mjölk. 

Det som däremot är positivt är att finansministern säger att man är beredd 

att försöka driva frågan vidare och diskutera den. Ett förslag, har ni funderat 

på att ge ett styrdirektiv att samtliga myndigheter underställda Ålands land-

skapsregering bara ska inhandla ekologiska produkter? 

Minister Mats Perämaa 

Herr talman! Vicetalman Thörnroos sa själv i avslutningen av andra tilläggs-

frågan att landskapsregeringen, via den utsago jag gav för lagtinget, jobbar 

och har noterat frågan. Landskapsregeringen kommer i mån av möjlighet att 

göra var det kan för att trygga verksamhetsförutsättningarna också för den 

här näringen och även vidareutvecklingen av mjölkprodukter vid ÅCA, precis 

på samma sätt som vi jobbat och nått resultat med att trygga andra verksam-

heter. Känner inte till om man vid näringsavdelningen har startat ett konkret 

arbete utifrån frågan om överlevnadsstöd för mjölkproduktionen. 

Landskapsregeringen kommer att återkomma med förslag till åtgärder i 

den mån vi kan rikta åtgärder så att vi når de resultat som eftersträvas, miljö-

värn vid ekologisk mjölkproduktion kunde vara en del av åtgärderna. 
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Vtm Veronica Thörnroos 

Känner inte till hur den här landskapsregeringen arbetar med det vore an-

märkningsvärt om näringsministern inte skulle ha förankrat en strategi i 

landskapsregeringen före man tar den vidare. Det är brukligt att man för poli-

tiska diskussioner innan man aktiverar avdelningen i något som är nytt och 

som med största sannolikhet kommer att belasta budgeten på ett eller annat 

sätt. 

Är glad att finansministern uttrycker en vilja att stöda, inte bara åländska 

mjölkbönder utan även det övriga näringslivet, men just nu är det de 

åländska mjölkbönderna till antalet 16 stycken som står inför sin största ut-

maning någonsin. Det gäller inte bara leverans utan har också att göra med 

likviditeten hos bolagen, företagen. En överlevnadsstrategi behöver sättas på 

plats så snabbt som möjligt och ser fram emot att ta del av den i lagtinget. 

Minister Mats Perämaa 

Herr talman! Vi får ändå erinra oss att det bara någon dag sedan vi nåddes av 

det senaste beskedet från ÅCA med sänkning av mjölkpriserna med ytterli-

gare fyra cent per liter. Med den kunskap och kännedom jag har om närings-

avdelningen och den minister som leder arbetet är jag helt säker på att frågan 

har noterats och är under bearbetning. Så mycket vet vicetalman Thörnroos 

att saker behöver beredas inför att man diskuterar frågorna i landskapsrege-

ringen under överläggningar. Att föra fria diskussioner utan att ha något un-

derlag brukar sällan leda till goda resultat. 

Känner inte till i vilken form man arbetar med frågan genom näringsav-

delningen. Känner inte till om rubriken för arbetet är ett överlevnadsstöd 

men däremot säker på att frågan får den uppmärksamhet den sig bör. 

Talmannen 

Följande frågeställare är ltl Stephan Toivonen, varsågod. 

Ltl Stephan Toivonen 

Herr talman! Ärade ledamöter. För ett tag sedan kunde vi i Nya Åland läsa ett 

kåseri, ”tystnadens allians”. Lite förvånande var att åländsk demokrati var 

där, även socialdemokraterna och liberalerna hamnade i den alliansen. Mest 

raljerade skribenten om åländsk demokrati, men slutet kan vi läsa: ”Lika tyst 

är det från de ledande politikerna om hur de ska förhålla sig till att ta in 

stulna pengar i landskapskassan via spelbolaget PAF”.  Den enda kommenta-

ren från politiskt håll angående detta, som jag drar mig till minnes, är dåva-

rande lantrådet Camilla Gunells ”landskapet tar inte in skuldpengar i verk-

samheten”. Vet minister Perämaa var dessa skuldpengar finns nu? 

Minister Mats Perämaa 

Herr talman! Jag svarar för landskapsregeringen inte för diskussioner som 

pågår mellan partierna. 

Intäkter från PAF och från våra olika bolag sker på det sätt som har blivit 

tydligt för alla via den budget som landskapsregeringen presenterade för lag-

tinget som vid de flesta tillfällen godkänns och antas. Det finns inga olika fär-

ger på pengarna utan det är fråga om euro och cent som förs in. Det finns 

ingen speciell kassa för en viss sorts pengar, bokföringsmässigt kanske det 

hanteras på olika sätt beroende på varifrån de kommer. 
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 Svaret på frågan är enkelt det finns ingen sådan hantering av intäkterna 

från våra bolag att man kan särskilja varifrån de har sitt ursprung, detta kän-

ner förstås ltl Toivonen bra till. 

Ltl Stephan Toivonen 

På vilket sätt försöker landskapsregeringen försäkra sig om att landskapet i 

framtiden inte ska kunna få skuldpengar från PAF? 

Minister Mats Perämaa 

Det är en bra fråga. Landskapsregeringen och landskapsregeringar har vid 

upprepade tillfällen gett tydliga besked offentligt till spelbolaget PAF om att 

man ska bedriva en synnerligen ansvarsfull spelverksamhet, det är det poli-

tiska målet som landskapsregeringar har haft. Man har t.o.m. uttryckt, det 

har jag personligen som finansminister, att PAF borde bli det mest ansvars-

fulla spelbolaget. Ett arbetssätt att uppnå detta är att om bolaget upptäcker 

att det finns avvikelser i spelbeteendet ska bolaget ta kontakt med kunden för 

att rätta till de avvikelser som finns. Ett skyddsnät för att hantera detta är 

inte hundraprocentigt, det förstår ltl Toivonen och det förstår vi alla, men det 

finns klara arbetsmetoder för att uppnå de mål vi pratar om. 

Ltl Stephan Toivonen 

Om vi preciserar ytterligare, på vilket sätt och övervakas PAF:s verksamhet i 

dag och anser ni att det är tillräckligt? 

Minister Mats Perämaa 

Herr talman! Exakt hur PAF övervakas har jag inget svar på men vet att pen-

ningtvättslagen och den lagstiftning som berör PAF för övrigt finns i botten, 

sedan finns det myndigheter som ser till att verksamheten bedrivs på det sätt 

som lagstiftaren hade önskat. På landskapsnivå håller man på inrätta en till-

synsmyndighet i kraft av den lagframställning som lagtinget antog senaste 

höst. 

Talmannen 

Följande frågeställare är ltl Mikael Lindholm, varsågod. 

Ltl Mikael Lindholm 

Herr talman! Landskapsregeringen har som mål i sitt regeringsprogram att 

minska antalet kommuner på Åland. Den nu pågående kommunstrukturut-

redningen ska komma med förslag på hur Åland ska styras i framtiden. När 

man ser det förebyggande förslaget till nytt landskapsandelssystem slår det 

hårt mot flera små kommuner med låg skattekraft t.ex. Geta, Sottunga, Vårdö 

och Föglö och gynnar de stora med hög skattekraft som Jomala och Finström. 

Då blir frågan om denna reform är till för att tvinga små kommuner att gå 

samman? Samtidigt infinner sig frågan om remissrundan till kommunerna 

kommer att beaktas eller om det redan är klart att systemet ska slå på detta 

sätt? Är det regeringens mål att tvinga kommunerna till skattehöjningar på 

flera procentenheter för att visa hur ineffektiva de små kommunerna är? 

Minister Mats Perämaa 

Herr talman! Ltl Lindholm har farhågor om syftena med den reform som har 

skickats på remiss. Syftena är inte alls i den riktning som beskrivs av ledamo-

ten, tvärtom syftet med reformen är att skapa likvärdiga förutsättningar att 
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bedriva service i kommunerna så att invånarna i förlängningen kan känna sig 

trygga i att få den service som lagstiftaren har sagt att de ska få. Det är inte 

kommuner med svag skattekraft som drabbas, tvärtom eftersom skattekraf-

ten ingår som en fördelningsmekanism i systemet är det snarare den kom-

mun som har en stark skattekraft kommer att bidra till att de med sämre 

skattekraft har likvärdiga förutsättningar. 

Ltl Mikael Lindholm 

Tack, herr talman! Låter bra att intuitionen är sådana och hoppas att det blir 

så. När man tittar hur förändringarna slår och de som ligger lägst på listan de 

som får mest neddragningar är de facto de kommuner som har dåligt ställt, 

låg skattekraft. Har jag missförstått det jag har läst, finansministern får gärna 

reda ut det? 

Minister Mats Perämaa 

Det är svårt att på en minut ingående beskriva systemet. Grunderna i syste-

met är att man flyttar fördelningsmekanismerna från kostnadssidan till in-

täktssidan så att de kommuner som har en stark skattekraft kommer att få 

mindre landskapsandelar. De kommuner som har en svag skattekraft i botten 

kommer att få lite mera. Det är väldigt få personer under remissbehandlingen 

som så här långt ifrågasatt logiken i systemet, ifrågasatt rättvisan. Nu jämförs 

systemet med ett tidigare system som inte hade samma logik. Det blir skill-

nad när ett logiskt system jämförs med ett icke logiskt. 

Ltl Mikael Lindholm 

Tack, herr talman! Det jag lyckats utläsa är att en av de större vinnarna, som 

kommer att få större landskapsandelar är t.ex. Jomala och även Finström. 

Geta är den kommun som förlorar mest. Det största bekymret är att det blir 

så stora neddragningar totalt sett i pengar, det gör att det slår så hårt. Vi får 

hoppas att landskapsregeringen tar till sig av remissvaren som kommer från 

kommunerna och ser om det finns möjlighet att ytterligare belysa var det kan 

behövas ytterligare stöd. 

Minister Mats Perämaa 

Herr talman! Det är klart att det blir förändringar via det faktum att land-

skapsregeringen samtidigt säger att man ska spara fyra miljoner i laddningen 

till systemet, det ger förstås sina effekter. Den ingen har landskapsregeringen 

valt eftersom vi har ett uppdrag som vi menar att balansera den offentliga 

ekonomin. 

Landskapsregeringens bestämda uppfattning är att kommer det goda för-

slag, idéer om hur man kunde förfina systemet ytterligare kommer vi att 

lyssna på synpunkterna. Därför vidtar vi den omfattande remissrundan där vi 

först presenterar systemet, sedan börja skriva lagar för att sedan ytterligare 

skicka lagförslagen på remiss. 

Frågestunden slutar 

Frågestunden är därmed avslutad. Plenum hålls idag klockan 13.00. 
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Plenum börjar 

Närvaroregistrering. 28 ledamöter närvarande. 

Lagtingsledamoten Tage Silander anmäler om ledighet från dagens plenum på grund av 

privata angelägenheter. 

Lagtingsledamoten Runar Karlsson anmäler om ledighet från dagens plenum på grund 

av sjukdom. Antecknas. 

Andra behandling 

1 Godkännande av den internationella konventionen om hantering av fartygs barlastvat-

ten 

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 6/2015-2016 
Landskapsregeringens yttrande RP 2/2015-2016-s 
Republikens presidents framställning RP 2/2015-2016 

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 enhäl-

ligt ge sitt bifall till framställningen? Lagtinget har i andra behandling enhälligt lämnat 

sitt bifall till förslaget. 

Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i 

enda behandling godkänt motiveringen.  

Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

Andra behandling 

2 Godkännande av Nagoyaprotokollet om genetiska resurser till konventionen om bio-

logisk mångfald 

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 8/2015-2016 
Landskapsregeringens yttrande RP 3/2015-2016-s 
Republikens presidents framställning RP 3/2015-2016 

Samma förfarande iakttas som vid föregående ärende. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Förslaget i presidentens framställning föreläggs lagtinget för bifall. Kan lagtinget enhäl-

ligt ge sitt bifall till framställningen? Lagtinget har i andra behandling enhälligt lämnat 

sitt bifall till förslaget. 

Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i 

enda behandling godkänt motiveringen.  

Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

Andra behandling 

3 Godkännande av ikraftträdande av konventionen om biologisk mångfald 

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 7/2015-2016 
Landskapsregeringens yttrande RP 10/2015-2016-s 
Republikens presidents framställning RP 10/2015-2016 

Samma förfarande iakttas som vid föregående ärende. 

Diskussion. Ingen diskussion. 
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Förslaget i presidentens framställning föreläggs lagtinget för bifall. Kan lagtinget enhäl-

ligt ge sitt bifall till framställningen? Lagtinget har i andra behandling enhälligt lämnat 

sitt bifall till förslaget. 

Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i 

enda behandling godkänt motiveringen.  

Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

Andra behandling 

4 Ny blankettlag om pyrotekniska artiklar 

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 9/2015-2016 
Landskapsregeringens lagförslag LF 13/2015-2016 

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. 

Lagförslaget föreläggs för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Ingen begär or-

det. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behand-

ling är avslutad.  

Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. 

Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.  

Ärendet är slutbehandlat. 

Enda behandling 

5 Landskapsregeringens externpolitik 

Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande SJPN 2/2015-2016 
Landskapsregeringens meddelande M 2/2015-2016 

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.  

Diskussion. 

Vtm Viveka Eriksson 

Talman! Självstyrelsepolitiska nämnden har behandlat landskapsregeringens 

meddelande om externpolitiken. Som vanligt har självstyrelsepolitiska 

nämnden gett alla sakutskott möjlighet att behandla meddelandet inom sina 

respektive områden. Alla utskott har också skrivit sina betänkanden. Vid 

detta tillfälle finns det också en möjlighet för sakutskotten att beskriva hela 

årets EU-arbete. Det är tänkt att landskapsregeringen regelbundet ska 

komma till utskotten med samrådsärenden och informationsärenden. Det här 

är ett jättebra tillfälle att beskriva för lagtinget i dess helhet vilka ärenden 

som har varit aktuella och vad utskotten har tyckt. Jag noterade att särskilt 

lag- och kulturutskottet hade två informationsärenden som de redogjorde för. 

Det visar att det fungerar på ett bra sätt. 

Nämnden har inte desto mera gått in i utskottens olika betänkanden. Vi 

omfattar rakt av det som utskotten har skrivit. Jag räknar med att någon från 

respektive utskott närmare presenterar de olika betänkandena.  

Nämnden har koncentrerat sig på mera övergripande frågor. Först allmänt 

om EU-läget inte bara utifrån åländska förhållanden, för det andra landskap-

ets Ålands möjligheter till inflytande i arbetet samt landskapets interna frågor 

och till sist säkerhetspolitiska frågor. 
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Om man ser på det allmänna så är det väldigt stora frågor som man brottas 

med inom Europeiska Unionen. Det är stora utmaningar. Det finns t.o.m. 

tendenser att hela bygget knakar i fogarna. Det gnisslar faktiskt i det här 

samarbetet och det ger anledning till en viss oro.  

Flykting- och migrationspolitiken kan vi konstatera att är ett misslyckande 

för den Europeiska Unionen. Man har en ganska oenighet mellan länderna 

hur man ska hantera och fördela flyktingarna. Det är lett till att 

Schengensamarbetet, Dublinförordningen har delvis satts ur spel, att grän-

serna har stängts, åtminstone har det införts gränskontroller mellan EU-

länderna och det var inte alls avsikten med Schengenavtalet.  

Från EU:s sida har man försökt minska flyktingströmmarna genom ett av-

tal med Turkiet vilket betyder att man har stängt gränserna in mot Europa. 

Under hörandet fick en ganska klar bild av att EU:s olika institutioner nog vill 

lösa det här och har lösningar på problematiken, medan det förekommer oe-

nighet på ministerrådsnivå. De olika länderna drar åt lite olika håll. 

En annan stor fråga som är aktuell för EU är Storbritannien och den folk-

omröstning som man står inför, den så kallade Brexit. I de senaste rapporter-

na sägs att det är ganska jämnt mellan sidorna. Om Storbritannien skulle 

välja att gå ur Europasamarbetet så kommer det nog att påverka hela EU och 

grunderna för EU-samarbetet. Det är lite svårt att se vilka följder det kan bli 

av ett sådant beslut. En stor risk är att också andra länder som är missnöjda 

med EU av olika orsakar följer efter och har sina folkomröstningar och 

kanske också lämnar samarbetet. 

Här på Åland påverkas vi kanske inte väldigt direkt, men självklart påver-

kas även vi när EU:s grunder instabila. Grunden för EU är ett freds- och sä-

kerhetsbygge. En stor majoritet av åländska politiker vill ändå se ett fortsatt 

EU, även om det finns många problem också för Ålands del så är alternativet 

med ett instabilt Europa ännu sämre. 

En fördel skulle Brexit kunna få, även om det är negativt för EU som helhet 

så kommer det att leda till en omfördelning av ett antal parlamentsplatser 

och då kanske det finns möjlighet igen för Åland och Finland att få en plats 

till Ålands parlament. Men jag har inte så stora förhoppningar, jag tror att vi 

måste lösa parlamentsplatsen på andra sätt. 

Då övergår jag till inflytandefrågorna. Vi här i lagtinget har under många, 

många år pratat väldigt mycket om inflytandefrågorna, hur självstyrelsen i ett 

tidigt skede ska kunna vara med och påverka olika åtgärder som vidtas av EU. 

Vi har fortsatt en envis kamp om parlamentsplatsen och där har vi verkligen 

inte lyckats. Vi ska definitivt inte ge upp. Vi ger en uppmaning till landskaps-

regeringen att de igen öppnar upp den här frågan och ställer kravet till lan-

dets regering att man måste lösa parlamentsplatsen inom landet. Vi tror 

kanske inte så mycket på en lösning på en europeisk nivå. 

I övrigt när det gäller inflytandefrågorna så är det viktigt att vi är med ti-

digt i processen genom vår specialrådgivare, genom deltagande i berednings-

arbetet i ministerrådet, genom deltagande i beredningsarbete i Finland och 

genom direkta kontakter med kommissionen. Landskapsregeringen har haft 

en nationell expert vid kommissionen och det har fallit väl ut. En tjänsteman 

har funnits på rätt plats inom kommissionen inom den delen som hanterar 

miljöfrågor.  Om landskapsregeringen igen väljer att skicka en tjänsteman så 

är det viktigt för landskapet att man faktiskt väljer rätt plats så att man får ut 
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det mesta möjliga av den åtgärden för den tjänstemannen bekostas ändå av 

landskapet. 

Vi hade mycket tro på subsidaritetskontrollen när vi höll på med Lissabon-

fördraget. Det har visat sig att det kanske inte ger så mycket till parlamentet, 

men det är ytterligare ett redskap där vi i ett tidigt skede i processen har möj-

lighet att säga ifrån om vi tycker att någonting kan komma att strida mot sub-

sidiariteten. Hela det systemet finns väldigt bra beskrivet i vårt betänkande. 

När det gäller vårt eget interna arbete i landskapet så är det avdelningarna 

som ansvarar och EU-enheten har det övergripande stödande ansvaret. Pro-

blemet här är resursbrist. Eftersom tjänstemännen i vår förvaltning har så 

många ärenden på sitt bord så blir EU-frågorna väldigt lätt nedprioriterade, 

EU-frågorna ligger ofta långt ner i arbetshögen. Det är viktigt att komma ihåg 

att lagtinget ska involveras. Det är viktigt att vi börjar få detta att fungera. 

Statistiken visar att det är väldigt få ärenden som förs över till lagtingets ut-

skott för information eller för samråd. Vi konstaterade att under fjolåret var 

det noll samrådsärenden och tre stycken informationsärenden. Landskapsre-

geringen borde få detta fungera, utskotten har också ett ansvar att lyfta frågor 

och begära information från landskapsregeringen. 

Jag tror också att det skulle vara viktigt för landskapsregeringen att se över 

om det är ett rätt sätt att jobba att alla avdelningar och alla tjänstemän har ett 

ansvar, eller borde man lägga ett tyngre ansvar på EU-enheten och kanske få 

det att löpa på bättre den vägen?  

Slutligen, herr talman, har vi också ägnat oss åt säkerhetspolitik, vilket vi 

också gjorde i samband med redogörelsen som vi diskuterade här förra veck-

an. De säkerhetspolitiska frågorna i Europa och de olika terrorattackerna som 

har skett under den senaste tiden i flera av de europeiska större städerna har 

ju inte direkt påverkat Åland. Vi har fått ta emot några flyktingar men i övrigt 

kanske inte direkt påverkats.  

Men det har ändå gett landskapsregeringen och oss alla anledning att titta 

över vår beredskap som finns. Precis som i omvärlden så kan den förbättras, 

skärpas och framförallt tydliggöras. Här på Åland har vi en samrådsdelegat-

ion för beredskapsärenden, en samordning mellan landskapets och statens 

åtgärder vid en eventuell krissituation och det är där som arbetet ska sam-

ordnas. Vi vet att det fungerar väl. Var och en myndighet ansvar för sina om-

råden och att det vidtas åtgärder inom respektive områden; sjukvården, poli-

sen osv. Det som är viktigt för lagtingets del är att landskapsregeringen ska 

vara uppdaterad, följa utvecklingen och försäkra sig om att beredskapen som 

upprätthålls är tillräcklig. 

Vi vill också påminna om det som diskuterades i anslutningen till redogö-

relsen; att det ska göras en plan och en utredning angående handräckning. 

Det är viktigt också i det här sammanhanget. 

Landskapsregeringen bör ha ett fast grepp så, om det otänkbara sker, att 

alla resurser, landskapets och statens, samverkar för att trygga ålänningarnas 

liv och egendom. Tack. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Jag håller helt med vtm Eriksson om att Brexit inte ska 

vara det som ska ge Åland en parlamentsplats, även om det möjligen 

skulle kunna öppna upp för det. 
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Det är helt sant, 2019 är alldeles snart här så det är väldigt bråds-

kande nu att man ser till att man får de tidigare löftena från olika ställen 

infriade och att vi får Finland indelad i valkretsar inför nästa EU-

parlamentsval. 

När det gäller Storbritanniens folkomröstning så tror jag också precis 

som vtm Eriksson att det väger väldigt jämnt. Det som kan göra mig 

fundersam är att engagemanget är mycket större hos dem som vill rösta 

nej. Det är väldigt, väldigt många som kanske tycker att det inte är så to-

kigt att vara medlem i EU och man kanske tycker att Storbritannien be-

talar för mycket men det räcker inte till för att engagera sig.  

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det som oroar är att det är väldigt svårt att överskåda konse-

kvenserna för hela EU men alldeles särskilt för den som ska rösta i Stor-

britannien. Jag tror att man för fram väldigt enkla budskap för att föra 

fram sin linje. Jag kan tänka mig att det är väldigt svårt att bo i England 

och ta ställning i den här frågan utan att ha hela bilden klar för sig. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Min begränsade erfarenhet av de engelsmän jag har talat 

med, om jag exkluderar de insatta politikerna, så har de en väldigt liten 

kunskap. Man tänker sig Storbritannien som det var före man gick in i 

unionen. Man har inte tänkt på att det faktiskt blir ett utanförskap och 

att man måste ”avtalas in” hela tiden. Det finns nog ett stort informat-

ionsunderskott och det kan inte vi ålänningar ta på oss, men det ju är in-

tressant att diskutera. 

Däremot tror jag att om Storbritannien går ut ur EU så kommer det 

att påverka även Åland. Väldigt mycket är nationellt samarbete och 

Storbritannien är Finlands bästa vän inom EU. Visst kommer det att bli 

annorlunda när man kanske förlorar en av sina allra största vänner, 

kanske inte djupaste vän men i alla fall störst i storleken. 

Det kan också bli en sådan fördel, om England stannar kvar, att man 

får lov att bli mer försiktig att lägga sig i så mycket detaljer och mera 

börja besluta övergripande. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Om Storbritannien lämnar EU så kommer det att påverka hela EU-

bygget och därmed också alla medlemsländer och alla regioner. Det blir 

ett nytt EU. Storbritannien är ett av de länder som har varit med från 

den allra tidigaste starten och är en av de stora länderna. Det är själv-

klart att det påverkar. Jag för min del hoppas verkligen att Storbritan-

nien blir kvar och att vi kan bygga vidare på ett stabilt Europa för fred 

och säkerhet för oss alla EU-medborgare. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Lagtinget har lämnat lagstiftningsmakt ifrån sig till EU:s olika institut-

ioner och därmed behöver lagtinget i ett tidigt skede intressera sig för 

vad som är på gång inom EU. Jag saknar en skrivning i det här betän-

kandet angående en formalisering av en sådan information.  

När lagtinget besökte Bryssel här på vårvintern framkom att de som 

arbetar inom EU från Åland, särskilt specialrådgivaren, är beredda att 

komma till lagtinget och informera om vad som är på gång. Det skulle 

vara intressant om vtm Eriksson kunde redogöra för hur nämnden har 

tagit till sig den givna möjligheten att vi får den informationen på ett 

mera formaliserat sätt. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Vi har faktiskt inte diskuterat specifikt just den frågan. Däre-

mot håller jag med. Vi har i Bryssel en specialrådgivare som är hela 

landskapets gemensamma rådgivare, som är tjänsteman hos landskaps-

regeringen men som ändå ska ha en nära och ofta kontakt till lagtinget. 

Jag tycker att detta är väldigt viktigt. Nu när vi behandlade det här 

meddelandet så hörde vi specialrådgivaren. Jag kan tänka mig att vi re-

gelbundet bjuder in den tjänstemannen för en diskussion så att vi hela 

tiden håller oss uppdaterade. 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Ja, jag vet ju att det intresset finns hos den personen som har 

den här tjänsten. Jag förlitar mig på att nämnden också tar den möjlig-

heten eftersom vi måste ta alla möjligheter som vi har, även om det 

skickas ut ett nyhetsbrev men det kanske inte är lika lätt att läsa sig till 

den informationen som man får när man träffar personer som ändå le-

ver i den vardagen hela tiden. 

I enlighet med de diskussioner som vi hade när lagtinget besökte 

Bryssel så ser jag fram emot att vi också får den här möjligheten till in-

formation. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det är också viktigt att utskotten tar del av den sakkunskap 

som specialrådgivaren sitter på. Informationen ska inte bara komma en 

väg, från landskapsregeringen till utskotten, utan utskotten har också ett 

ansvar att jobba med EU-frågorna, likaväl som grupperna i lagtinget be-

höver följa med. Åtminstone vår grupp har haft specialrådgivaren som 

vår gäst och diskuterat EU-frågor med. Jag tror att det är ett bra sätt att 

hela tiden uppdatera sig och följa med. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Carina Aaltonen 

Tack, herr talman! Social- och miljöutskottet har valt att tre områden som rör 

dels social- och hälsopolitiken inom det nordiska samarbetet och dels när det 

gäller EU-samarbetet; EU-strategin för Östersjöområdet samt att bryta det 

sociala arvet. 

Vi kan konstatera att i år är det Finlands ordförandeskap för det mellan-

statliga samarbetet i det Nordiska ministerrådet som pågår. Det innebär att 
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det samarbete som finns idag mellan Åland och det nordiska är ännu mera 

synligt och påtagligt än under andra år kanske. Redan nästa vecka kommer 

det här i Mariehamn att ordnas ett expertseminarium om jämställdhet och 

hälsa, om vikten av en god, jämlik och jämställd hälsa. Där lyfts många vik-

tiga frågor om bland annat genus och kön och vad det får för konsekvenser.  

 Utskottet har erfarit att landskapsregeringen i större utsträckning än tidi-

gare har deltagit i det nordiska samarbetet på det funktionshinderpolitiska 

området, vilket utskottet finner positivt. Under året kommer tre nordiska 

konferenser att arrangeras på Åland; Nordiskt ledarforum för dövblindverk-

samhet, Nordiskt forum om högre utbildning, mänskliga rättigheter och 

funktionsnedsättning samt Nordisk konferens om implementering av FN:s 

konventionens rättigheter för barn och unga med funktionsnedsättning. Allt 

detta är mycket bra. 

Åland har sedan länge ett samarbete med Nomesko, vars uppdrag är att in-

samla, jämföra och årligen publicera hälsostatistik från de nordiska länderna 

och de självstyrande områdena. Utskottet noterar att landskapsregeringen 

inte deltar i Nordiska socialstatistikkommitténs, Nososko, motsvarande ar-

bete. Nososko tittar på de sociala nyckeltalen. Utskottet ser att det finns möj-

lighet att vara med framöver. Landskapsregeringen borde överväga att delta. 

Det är värdefullt att kunna jämföra, ha erfarenhetsutbyten och ha nyckeltal 

där man kan jämföra t.ex. hur det ser ut inom det sociala området.  

När det gäller EU-strategin för Östersjöområdet så har Åland varit ganska 

aktivt med, dels i HELCOM:s arbete. Vi är speciellt glada att erfara att frågan 

som rör utsläpp från avloppsvatten från fartyg förhoppningsvis kommer att få 

en lösning. Från år 2019 krävs en lösning på nybyggda fartyg och från år 2021 

på befintliga fartyg. Det här är en av många frågor som är viktiga när det gäl-

ler att minska utsläppen av kväve och fosfor. Vi kan inte ensamma rädda Ös-

tersjön, men vi kan och vi ska göra vad som står i vår makt. Vi ska kunna 

kräva att alla andra Östersjöländer inom HELCOM också ska genomföra om 

det som man har kommit överens om och minska utsläppen på kväve och fos-

for.  

Utskottet betonar vikten av att landskapsregeringen fortsättningsvis konti-

nuerligt deltar i HELCOM:s gränsöverskridande vattenvårdsarbete. 

En tredje fråga som vi har behandlat gäller hur man kan bryta det sociala 

arvet och hur vi kan investera i barnens framtid. Den här frågan har EU haft 

på agendan under en längre tid. Utskottet har erfarit det här myndighetssam-

arbetet som landskapsregeringen har tagit initiativ till genom rapporten ”Ele-

vers och studerandes hälsa och inlärning”. Man samarbetar med ÅHS, ut-

bildningssektorn och andra myndigheter så att barn och unga som har psy-

kiska eller fysiska problem inte ska falla mellan stolarna. Man har ur den här 

rapporten valt ut tio olika utvecklingsområden som ska utgöra grunden för 

det fortsatta arbetet med hur man ska minska riskerna med att trilla mellan 

stolarna. Utskottet stöder och välkomnar det här arbetet.  

Jag vill också nämna rapporten ”Ekonomisk utsatthet och social trygghet 

2012” som är viktig.  

Vi har också tagit upp yrkesinriktad specialundervisning. Yrkesinriktad 

specialundervisning erbjuds idag endast inom hotell- och restaurangbran-

schen samt inom fastighetsskötsel.    

Utskottet anser att det är viktigt att alla barn och ungdomar ges möjlighet 

till utbildning oberoende av förutsättningar. Enligt utskottet är utbildnings-
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utbudet på gymnasienivå för studerande i behov av särskilt stöd inte tillfreds-

ställande. Utskottet har dock erfarit att landskapsregeringen avser att ut-

veckla och bredda utvecklingsutbudet för att säkra en studieplats för alla. Vi 

hoppas att de här målsättningarna fortfarande kan stå kvar trots att det finns 

ett tufft sparbeting också inom utbildningssektorn. Tack, herr talman. 

Talmannen 

Talmannen påminner om att ärendet handlar om externpolitik.  

Ltl Göte Winé 

Tack, herr talman! Eftersom ordförande Silander har förhinder så presente-

rar jag finans- och näringsutskottets utlåtande angående landskapsregering-

ens externpolitik.  

Herr talman! Förra året valde man att koncentrera sig på energifrågor som 

en del av näringspolitiken. Denna gång har utskottet valt att fokusera på skat-

tefrågor som en del av finanspolitiken. Det är högaktuellt med tanke på bl.a. 

Ålandskommittens arbete med självstyrelselagsrevisionen.  

Med tanke på den tidigare debatten här angående dialogen med land-

skapsregeringen så vill jag från finans- och näringsutskottet säga att det bör-

jar bra.    

I mars hade vi ett samrådsärende med landskapsregeringen. De informe-

rade oss om bl.a. åtgärdspaket mot skatteflykt och direktiv om fastställande 

av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt påverkar den inre marknadens 

funktion. Vi har fått ett bra system att fungera.  

Det passar bra att lyfta upp konsoliderad bolagsskattebas i utlåtandet. 

Kommissionen verkar aktivt för en harmonisering av den direkta företagsbe-

skattningen. Utskottet betonar vikten av att landskapsregeringen kontinuer-

ligt arbetar med att säkra självstyrelsens rätt att utöva en egen skattepolitik 

inom landskapets behörighet. Detta är viktigt med tanke på landskapets nu-

varande lagstiftningsbehörighet i fråga om företagsbeskattningen. 

Herr talman! Vi tittade även på det framtida mervärdesskattesystemet, 

tullkodexen och skattegränsen. Det är viktigt när vi tänker på konkurrens-

kraften för de åländska företagen men också att vi ska ha en rörlighet och en-

kel hantering av skattegränsen mellan Åland och resten av EU för att därmed 

möjliggöra en smidig handel.  

Herr talman! Det här var helt kort de saker som vi i finans- och näringsut-

skottet valde att lyfta upp i det här utlåtandet. I dessa tider ser vi det som an-

geläget att lyfta dessa frågor. Vi valde att titta lite djupare och komma med 

åsikter i dessa frågor. Tack, herr talman.   

Ltl Harry Jansson 

Tack, talman! Bästa kollegor, lag- och kulturutskottet har tagit del av land-

skapsregeringens föreliggande meddelande med stort intresse. Utskottet har 

valt att identifiera några särskilt intressanta frågeställningar.  

Det var naturligt att det blev frågan om ett åländskt eventuellt fullvärdigt 

medlemskap i Nordiska rådet som upptog en stor del av våra inledande dis-

kussioner. Vi i utskottet har bemödat oss att hitta en gemensam formulering 

som kan ligga till grund för lagtingets fortsatta hantering av den här frågan. 

Vi ser lite olika på de möjligheter som ett fullvärdigt medlemskap skulle ge 

oss och på de skyldigheter och naturligvis kostnader som skulle följa av ett 
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fullvärdigt medlemskap. Att upprätta ansvaret för en hel organisation, tidvis i 

alla fall, så det är klart att det kräver sitt.  

Vi har enats om att vi vill att landskapsregeringen konstant ska bevaka den 

här frågan på nordisk nivå. Vi tycker att landskapsregeringen tillsammans 

med Ålands delegation i Nordiska rådet ska bemöda sig om att informera lag-

tinget om den här frågeställningen så fort det finns skäl till det. Det här förut-

sätter att man följer utvecklingen noggrant. Det är värt att notera att än så 

länge har inte Färöarna lämnat in en formell ansökan om fullvärdigt med-

lemskap. Vi ska tro och hoppas att de diskussioner och de samtal som hela ti-

den pågår inom Nordiska rådet, via Ålands delegation, gör att man kommer 

att ha förhandsinformation när något sådant blir högaktuellt.  

Sedan har vi tittat på Nordens institut, vi passade på när vi hade den här 

frågeställningen. Det är väl kanske inte så mycket externpolitik, men det be-

rör också det eftersom det handlar om att föra ut den åländska kulturen.  

Vi har även tittat på utbildningen. Det är särskilt angeläget att notera att 

när det gäller att få tillgång till medlemskap i de nordiska samorganisation-

erna så är det inte det lättaste alla gånger. Utskottet känner en liten förvåning 

i att det ska vara problem att få fullvärdigt medlemskap i t.ex. Nordforsk. Vi 

får se hur det går med Ålands representation i ministerrådets största utbild-

ningsprogram, Nordplus. Vi ska hoppas att det löser sig där.  

Man borde förstå att den här typen av bakslag gör ju bara att kravet på 

fullvärdigt medlemskap för Åland och de andra autonoma områdena kommer 

att öka.   

Vi har också passat på att informera oss om flyktingmottagning och integ-

ration. Vi konstaterar att det är en god beredskap och ett bra kunnande som 

landskapsregeringen har byggt upp. Utmaningarna är tidvis stora. 

En fråga som vi har valt att lyfta fram när det gäller enskilda människor är 

att man ska kunna kombinera både arbete och utbildning. Man ska inte be-

höva vara arbetslös för att få en kostnadsfri utbildning i svenska. Vi vet alla 

hur oerhört viktigt det är att ha tillgång till ett samhälles modersmål om det 

ska fungera i vardagslivet.  

Som vtm Eriksson nämnde så har lag- och kulturutskottet valt att redogöra 

för de två informationsärenden som är förknippade med externpolitiska frå-

gor; dels frågan om upphovsrätt och dels frågan om portabilitet över gränser-

na. Det här är också ett mycket angeläget område för Åland att bevaka. Vi kan 

konstatera att det görs otroliga ansträngningar på olika plan. Ännu har vi inte 

hittat ”Sesamporten öppna dig”, utan vi får vara glada över att det finns an-

strängningar. Vi har också ställt oss frågan varför det är SVT som hela tiden 

lyfts fram som pilotfall och vi har fått en mycket god förklaring. Det är SVT 

som kan vara nyckeln till andra privata aktörer när det gäller tillgång till 

tjänster över nationsgränserna för att slippa undan geoblockeringen. Vi vet 

alla att det är Canal Digital som har tagit ett första mycket viktigt steg för att 

visa att man är beredd att i vissa fall respektera EU-domstolens utslag för att 

se till att ålänningarna ska kunna ta del av mera service på svenska över nä-

tet. Tack, talman. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Ltl Jansson nämnde i sin presentation Ålands delegation i 

Nordiska rådet och relationen mellan landskapsregeringen och lag-

tinget. Jag kan bekräfta att relationen är mycket god. Vi hade möte i 
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morse och där gav landskapsregeringen information om att vi i septem-

ber kommer att få ett meddelande kring arbetet i Nordiska rådet och då 

kommer frågorna om fullvärdigt medlemskap att ingå. Vi ser fram emot 

att få ta del av det i september. 

Ltl Harry Jansson, replik 

På lag- och kulturutskottets vägnar välkomnar jag det beskedet. Tack för 

det. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Tack, herr talman! Det är ju bra att lag- och kulturutskottet tydligt stad-

gar att det är enligt nämndens mening väsentligt att Färöarna, Grönland 

och Åland har samma status och ställning i det nordiska samarbetet. Det 

är en bra påminnelse med tanke på regeringens lite veliga linje hittills, 

kan man säga, i frågan. 

Jag hade själv möjlighet att delta i egenskap av ersättare när den här 

frågan diskuterades i lag- och kulturutskottet.  Jag uppmanade lag- och 

kulturutskottet att precisera sig lite när man skriver att ”man uppmanar 

landskapsregeringen då tidpunkten är den rätta att belysa frågeställ-

ningen om ett fullvärdigt medlemskap i Nordiska rådet ge ett med-

delande till lagtinget.” Jag ifrågasatte tidpunkten. När bedömer lag- och 

kulturutskottet att tidpunkten är den rätta om inte nu, i god tid före en 

eventuell ansökan lämnas in? Vilken tidpunkt rör det sig om? 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, talman! Ledamotens fråga är naturligtvis fullt berättigad. I och 

med att vi fick besked om att det inte är aktuellt för Färöarna att i dags-

läget lämna in en ansökan så kunde vi därför enas om en sådan här lite 

mera försiktig skrivning, om att när tidpunkten är lämplig. När vi har 

fått besked från ordförande i Ålands delegation i Nordiska rådet, Britt 

Lundberg, om att det här är på gång nu så då får vi väl se att processen i 

alla fall går vidare. Det är givet att den framförhållningen måste vi ha, 

att vi har debatterat, diskuterat och analyserat konsekvenserna tillsam-

mans före det att Färöarnas eventuella ansökan får en formell hand-

läggning på nordisk nivå.  

Ltl Axel Jonsson, replik  

Jag antar att utskottsordförande Jansson kanske inte kan svara för hela 

utskottet, men jag ber ändå om en privat åsikt i frågan. Kan ltl Jansson 

tänka sig att det faktiskt är Åland som driver på den här processen? Att 

man inte ständigt avvaktar vad Färöarna och Grönland gör, utan att 

man från åländsk sida initierar ett fullvärdigt medlemskap och försöker 

få med Färöarna och Grönland på tåget. Hur ser ltl Jansson på en sådan 

fråga? 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, talman! Jag hoppas att mitt leende visar min syn på den här frå-

gan. Nu representerar jag utskottet och ska stå för den samlade bedöm-
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ningen så jag väljer att konstatera att den här frågan är aktuell. På det 

sätt den handläggs så visar det i alla fall att vi är med på spåret.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Britt Lundberg  

Herr talman! EU står inför sina största utmaningar någonsin. Att Storbritan-

nien ordnar folkomröstning den 23 juni både stör och skakar om EU:s led-

nings legitimitet och den har också försvagats. 

EU:s svaga ledning leder till att de stora länderna stärker sina egna intres-

sen. Angela Merkel är kanske förgrundsfiguren för EU idag. 

Inspirerad av Fredsinstitutets Gunilla Herolf så borde man ta tillvara den 

här situationen. De mindre länderna och regionerna borde gå samman och 

presentera lösningar och smarta idéer och på så sätt öka sitt inflytande. 

I en artikel i Huvudstadsbladet i förra veckan lyfte generalsekreteraren för 

Nordiska ministerrådet det nordiska arbetet på ett förtjänstfullt sätt. Norden 

får allt högre status, breddar sig och är nu framåt bland annat inom nordisk 

mat och design. De nordiska länderna har stort inflytande i förhållande till 

sin storlek. Det nordiska samarbetet ska inte bara användas gentemot USA 

utan också användas inom EU. Det nordiska samarbetet bygger på gemen-

samma värderingar och mycket gemensam syn vad gäller politik, ekonomi 

och kultur. Det nordiska perspektivet brukar sammanfattas med några vik-

tiga ord; öppenhet, tillit, kreativitet, hållbarhet och medmänsklighet. Det ut-

gör en stark och mycket viktig värdegrund. 

På samma sätt som de mindre länderna inom EU kunde stärka sitt infly-

tande, på samma sätt kan också Åland se sina möjligheter att tidigt påverka 

tillsammans med vänner. Det är inte storleken på vår befolkning som avgör 

hur stort inflytande vi har. Det handlar faktiskt till syvende och sist om hur vi 

använda kontakter som har skapats, hur många samtal som rings, hur många 

brev som skrivs, hur många överenskommelser som sluts och hur många 

människor man träffar och pratar med. 

Det hade varit spännande att läsa om vilka vägar och arbetssätt Åland an-

vänder för att påverka och vilka strategier som görs upp för att öka kontak-

terna och de personliga relationerna bland annat till kommissionen som för-

stås är central inom allt EU-arbete. Det är i kommissionen och hos kommiss-

ionärerna som alla idéer börjar. Har man goda och kontinuerliga diskussion-

er med kommissionärerna så minskar risken att Åland får förslag som är 

svåra att genomföra i vårt samhälle. Ingen, inte ens kommissionen, vill fatta 

dåliga beslut. Men har man inte nåtts av kunskaperna och har man inte fått 

höra om konsekvenserna för de tankarna man har så är det inte heller lätt att 

känna till dem och kunna ta hänsyn till dem i sitt beslutsfattande. 

Herr talman! Det är bra att skapa kontakter men det avgörande är till sy-

vende och sist hur kontakterna tas tillvara och hur de används. 

Självstyrelsepolitiska nämnden nämner också subsidiaritetsprincipen. Jag 

håller helt med om det som nämnden skriver, att principen i sig är oerhört 

väsentlig och det är oerhört viktigt att man bevakar den, men däremot är in-

strumentet, tyvärr, ineffektivt och trubbigt. Dessutom är det tråkigt att kon-

statera att för ett tag sedan var det en subsidiaritetsinvändning som hade så 

många anmälningar så att kommissionen var tvungen att ta upp ärendet för 
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omprövning och sedan konstaterades att kommissionen ändå vidblev beslutet 

och helt enkelt struntade i vad som hade framförts i invändningarna. Det 

medförde förstås att kraften att göra allt detta arbete att försöka få en subsi-

diaritetsinvändning till stånd känns lite bortkastad.  

Det tredje som jag tänkte ta upp av det som finns i självstyrelsepolitiska 

nämndens betänkande är det säkerhetspolitiska läget. Nämnden skriver att 

det är viktigt att regeringen är aktiv och utvärderar den beredskap som upp-

rätthålls på Åland. 

Den allt mera militariserande verksamheten som börjar finnas när det gäl-

ler räddningsinsatser runt om så tycker jag att regeringen borde möta det 

med att tillsammans med Sverige och Finland formalisera ett samarbete 

inom räddningstjänsten som är civil. På det sättet skulle man ha en bered-

skap att också kunna möta kriser ickemilitärt på Åland. 

Allra sist, herr talman, för framtiden önskar vi mera visioner, vad vi vill 

med Åland och dess externpolitik och tydliga målsättningar för perioden. Att 

ha tydligare målsättningar för perioden är inte att visa finger eller att göra en 

anmärkning mot någon. Tvärtom, det är ett instrument för att sedan kunna 

se hur det gick och vilka insatser till som skulle behövas för att nå i mål samt 

att man också skulle dra lärdom av vad man har gjort. Det tror jag att är det 

bästa sättet om man vill nå utveckling och det är jag helt säker på att vi alli-

hop vill. Tack, herr talman. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! De här meddelandena har sett ganska lika ut under ganska 

många perioder. Det är för att man verkligen väljer ut de konkreta frågor 

som har absolut störst betydelse för det åländska samhället. Det blir lite 

av en långbänk av de här ärendena. Det blir inte riktigt de här visionerna 

som ltl Lundberg var inne på. Man tittar mera konkret på hur det här 

kan falla tillbaka på Åland. Det är jätteviktigt. Det är precis där som vi 

måste vara när man börjar bereda vitböckerna och grönböckerna. Då 

måste man vara på hugget direkt. Detta med mål och långsiktighet är en 

liten annan diskussion. 

När det gäller subsidaritetskontrollen så har vi kämpat i så många år 

med inflytandefrågorna, att vi ska få plats vid ministerrådsmötena, 

domstol, kommissionen och en parlamentsplats. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Tack, herr talman! Jag pratade om två olika saker när jag pratade om 

mål och det gäller kanske inte för enskilda EU-ärenden.  

När man ger ett meddelande i externpolitik så skulle det vara intres-

sant att få ta del av vad landskapet Åland vill med sin externpolitik. Vart 

ska vi nå? En sådan diskussion borde föras. Jag tycker att det skulle vara 

bra att ha en sådan diskussion som grund i lagtinget.  

När det gäller de enskilda ärendena så vore det bra att kanske börja 

behandlingen av det här ärendet med någon form av brainstorming. 

Man tittar igenom de olika ärendena som finns och ser vad som borde 

göras och framförallt göra vissa prioriteringar. Ska man jobba väldigt 

starkt och faktiskt vill ha inflytande i ett ärende, som förhoppningsvis 
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inte ens ännu är färdigt på agendan utan ett så oskrivet blad som möj-

ligt, så fordrar det stora insatser och det är egentligen det allra viktigaste 

för Åland. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det är också därför som jag är väldigt angelägen om att lag-

tinget och dess utskott ska komma in i arbetet just i det skedet när man 

börjar skriva på pappret hur Åland vill ha det, vilka konsekvenser det 

kan få för Åland och även att välja prioriteringarna. Det är det som land-

skapsregeringen har gjort, landskapsregeringen har valt vissa ärenden 

som man följer, det som är allra viktigast.  

Tillbaka till subsidaritetskontrollen, när vi höll på med inflytandefrå-

gorna så trodde vi att subsidaritetskontrollen skulle bli så viktig. Vi fick 

in i lag och vi fick in i statsrådets principdokument så vi har regelverk 

för hur allt detta ska skötas. Det enda vi inte har ännu är parlaments-

platsen. Alla andra regelverk har ju fallit på plats. Så länge vi inte är en 

part i EU så får vi jobba via Finland. Subsidaritetskontrollen var nog inte 

det tyngsta redskapet i verktygsboxen. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Det är precis som vtm Eriksson säger. Ingen visste när man lade ner allt 

detta arbete på att få in detta i självstyrelselagen att subsidaritetskon-

trollen skulle bli så verkningslös som man faktiskt lite ovårdsamt kan 

säga att den är idag. Samtidigt tycker jag att det var ett klokt val av 

Ålands lagting och Ålands landskapsregering att lägga ner det här arbe-

tet, för det kunde faktiskt ha blivit ett viktigt instrument och då skulle vi 

inte ha hunnit med om vi inte hade gjort det här arbetet. Ibland kan ar-

beten bli lite onödigt ambitiösa, men aldrig är någonting bortkastat. 

När det gäller parlamentsplatsen så sades det efter senaste valet att 

det skulle få gå några val så att diskussionen skulle få lugna ner sig. Nu 

har vi snart 2017 för dörren och 2019 är det val så nu är det hög tid att 

lägga i högsta växeln när det gäller det arbetet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sara Kemetter 

Herr talman! Bästa lagting, det är intressant betänkande vi har framför oss. 

Det arbetssättet som självstyrelsepolitiska nämnden använder är att man tar 

råd och får skrivningar av våra expertutskott. Jag tycker att det är ett positivt 

sätt att jobba. Det betyder också att hela lagtinget har haft god möjlighet att 

ta del av de här diskussionerna och informationen som man enas kring. Jag 

tycker att det är ett bra sätt att arbeta. 

Vi har några synpunkter från gruppen som jag skulle vilja nämna kort. Det 

som är politiskt oerhört intressant i EU-politiken är situationen med Storbri-

tannien och folkomröstningen kring Brexit den 23 juni. Jag tycker vi diskute-

rar detta lite för lite om vi ska diskutera externpolitiken och dess konsekven-

ser. 

I nämnden har vi haft jättebra diskussioner. Vi har skrivningar redan i in-

ledningen kring detta. Problematiken kan ju göras intressant, vilket vtm Vi-

veka Eriksson lite nämnde i sitt anförande. Om det sker att Storbritannien 
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faktiskt går ur EU så blir det faktiskt en massa stolar lediga. Vad händer då 

med de här stolarna, hur ska de fördelas och var är då Åland med och för-

handlar om en egen parlamentsplats? Då har vi en ypperlig möjlighet. Ingen i 

nämnden önskar att Storbritannien ska gå ur. Vi vill alla att Storbritannien 

ska bli kvar och vara med i EU. Vi är inte intresserade av att rubba den balans 

som finns. Skulle det mot förmodan hända så har vi fört diskussioner om hur 

vi ska göra då. Precis som med de andra politiska frågorna gäller det då att 

vara på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Jag tycker att det är intressant att vi re-

dan här är steget före i tänkbara lösningar. 

Det andra som inte har diskuterats så mycket men som jag tycker att också 

hör rätt mycket till EU-politiken är; var tar EU slut, vad är EU och hur många 

medlemsländer ska EU faktiskt ha?  

I samband med debatten om Brexit har man lyft fram Turkiets medlem-

skap och möjligheten att omdefiniera Europa. Jag tycker att det är ett intres-

sant begrepp. Hur många länder ska vi ta in och vilka värderingar ska man ha 

kring människorättsfrågor osv. för att vara en del av Europa? Vilken ekonomi 

och stabilitet ska man ha?  

Vi har sett att stora orsaker till den ekonomiska krisen som EU var med i 

beror på att man kanske var för snabb med att ta med många nya EU-länder 

som ännu inte var ekonomiskt riktigt stabila. Detta i kombination med kri-

gen, oroligheterna som vi har ute i världen och de stora flyktingströmmarna 

påverkar även Åland. Det är ganska mycket som har hänt ganska snabbt på 

kort tid. Oerhört intressanta diskussioner har vi haft i nämnden just kring de 

här frågorna. 

Vad gäller åländsk representation i Bryssel så är det glädjande att vi är så 

envisa som vi är. Jag tror att med uthållighet och envishet så kommer vi sä-

kert att komma fram. Vi märker man sätter fram stegen för varje politisk dis-

kussion vi har med riket. Man hör att det diskuteras lite i alla våra betänkan-

den men också i Ålandskommittén och i andra diskussioner. Man för hela ti-

den fram att vi borde ha möjlighet att ha inflytande just i och med att vi är så 

pass beroende av EU-lagstiftningen. Vi har många gånger hört debatter hur 

man har varit frustrerad över beslut som har tagits i EU och sedan kan man 

egentligen inte påverka. Här blir det naturligt, vi hör till EU, Finland sköter 

EU-politiken ganska långt, vi har inte representation i själva parlamentet 

men vi har våra tjänstemän, men det är oerhört få personer som ska bevaka 

ett stor politikområde. Här får vi igen det problemet, som vi ofta hör, att det 

är beredningen på svenska. Det är oerhört tråkigt att man år ut och år in 

måste påpeka detta. En bekant undrade varför vi inte tar beredningen från 

Sverige. Rimligtvis borde översättningen från EU-parlamentets bord till Sve-

rige gå direkt på svenska. Varför ska det gå omvägar via Finland och sedan 

översättas på nytt till svenska? Skulle man inte kunna ha ett samarbete där? 

Jag måste ärligt säga att jag inte har ett klart och tydligt svar på det. Nästa 

gång vi diskuterar de här ärendena kommer jag att försöka få klart för mig 

varför vi inte samarbetar mera med Sverige när det gäller sådana här frågor. 

När vi nu är inne på kommissionen och kunskap så vill jag kort nämna att 

vi också har skickat representation härifrån till parlamentet i Bryssel. Vid 

miljöenheten har vi haft en tjänsteman som har varit till stor nytta för Ålands 

landskapsregering. Den tjänstemannens tid är nu slut och hon är tillbaka. 

Tanken är att man ska kunna skicka flera människor till Bryssel. Nämnden 

konstaterade att det alltid är en ekonomisk fråga och en resursfråga. Vi behö-
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ver politiskt diskutera när resurserna ska begränsas och när de inte ska be-

gränsas. Efter att vi har gjort en analys av nyttan vi har haft av tjänstemannen 

och kunskapen som Åland får tillbaka så är det nog ett område som åt-

minstone jag är villig att satsa lite mera på. Vi lyfter fram att vi behöver vara 

eniga och diskutera inom vilket område vi ska skicka ner tjänstemän till Brys-

sel och få ett utbyte. Jag tror att kunskap är bra och det kommer alltid att 

komma oss till nytta om vi har flera personer på rätt poster. Det är någonting 

som vi behöver tänka på. Det är klart att det kostar lite, men ibland får man 

mycket, mycket mera tillbaka. 

Efter alla flyktingströmmar och den situationen vi har haft i EU så var vi 

hemskt oroliga att det skulle komma stora lass med färjorna. Landskapsrege-

ringen och alla andra satte stor tilltro till att systemen kommer att fungera på 

Åland i fall det skulle hända någonting. Vid hörandet har vi insett att det var 

bra att vi satte igång larmknapparna och gick igenom hur vår beredskap fun-

gerar. Om en färja skulle sjunka eller vid en plötslig kris så har man gått ige-

nom de aktuella säkerhetsrutinerna och säkerhetsläget. På det sättet klarar 

man av eventuella storolyckor och annat. Om det, mot förmodan, skulle 

komma stora flyktingmassor så har vi verktygen att ta hand om dessa männi-

skor och föra dem till rätt instans.  

Slutligen vill jag tacka nämnden och mina kollegor för ett bra samarbete 

och utskotten för ett bra arbete och bra betänkanden. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Det är helt rätt och fint att ltl Kemetter trycker på att 

Åland behöver ha beredskap efter den 23 juni gällande Storbritanniens 

medlemskap i EU. Den 24 juni vet vi, det är ganska snart och då behöver 

det finnas beredskap att regeringen tillsammans med Finland kan gå in i 

diskussioner. Det kommer antagligen att gå väldigt snabbt särskilt om 

Storbritannien väljer att vara utanför. Man ska hitta en krisplan, vilket 

man säkert till vissa delar redan har, men man ska också hitta hur orga-

nisationen ska lägga sig. Det kan handla om den första, andra eller 

tredje veckan efter den 24 juni som de bitarna kan falla på plats så det är 

jätteviktigt. 

Sedan vill jag också diskutera lite om beredning på svenska. Jag åter-

kommer. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, herr talman! Tack ltl Britt Lundberg, det är precis som ni påpekar, 

det händer snabbt. Det är klart att EU rimligtvis måste ha en beredskap. 

Jag förväntar mig att landskapsregeringen och lantrådet också är på 

plats. Om Storbritannien går ur EU så behöver vi vara där, platserna ska 

ju fördelas och då har vi faktiskt en stor möjlighet att få en plats. Det har 

hela tiden hetat att Finland inte kan ge ifrån sig av dessa 13 stolar, men 

då har vi en öppning till nya förhandlingar. Jag förväntar mig att man 

gör det bästa man kan eftersom vi på alla andra områden hela tiden 

kämpar för en egen plats och det finns oerhört många skrivningar kring 

en egen parlamentstol. 
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Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! I annat fall är det viktigaste spåret att man får Finland att 

indela valkretsar så att vi på det sättet får frågan ur välden och får vår 

rättmätiga demokratiska rätt. 

När det gäller om man kunde ta beredningen på svenska från Sverige 

så använde jag regionkommittén och gjorde ett testprojekt. Jag vände 

mig till Sverige och Finland och förde diskussion kring om man kunde 

översätta regionkommitténs ärenden, som ändå inte är beslutande utan 

rådgivande. Från svensk sida var man absolut positiv till detta med det 

fodrades att Finland skulle komma med en anhållan om att vi här behö-

ver hjälp med den svenska servicen. Vad jag har förstått så ville man inte 

anhålla om detta från finsk sida hittills i alla fall.  

Sedan har jag fortsatt den här diskussionen även på Europaparla-

ments planet, men då handlar det mera om intern säkerhetspolitik och 

det blir svensk inrikespolitik och finsk inrikespolitik och det vill man 

inte avslöja åt varandra. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, herr talman! Tack ltl Britt Lundberg, jag minns att jag råkade vara 

inne som ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden när ni var talman 

och då fördes den här diskussionen så nu kopplar det tillbaka. 

Min tanke är att om man en gång översätter ärenden och då borde 

man kanske i ett tidigare skede kunna få ta hand om översättningarna så 

att det inte måste göras dubbelt, flera gånger om. Det är inte kostnadsef-

fektivt. Det problematiska är att det kommer direkt på finska, arbetet 

sätts igång och man kanske vill vara först. Alla våra tjänstemän kan inte 

finska och det krävs inte heller. Det blir ett demokratiproblem. Det är 

glädjande att nämnden är så tydlig i sin skrivning. Vi skriver att vi ser 

det som stora problem och därför ville jag belysa det i mitt anförande. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Både lagtinget och landskapsregeringen har haft kontakter till 

riksdagen och regeringen i Stockholm om just möjligheten att få ett 

samarbete och kunna få dokument snabbt översatta till svenska. Det 

finns absolut en beredskap från deras sida att bistå med det. Problema-

tiken är att vid alla ärenden som vi ska vara med och påverka så måste vi 

påverka via Helsingfors, via Finland. Det är i de arbetsgrupperna som vi 

måste in med våra synpunkter och det är det arbetet som bedrivs på 

finska. Då uppstår den här problematiken, våra tjänstemän ska inte be-

höva jobba på finska. Samtidigt går allt det arbetet på finska och materi-

alet är mestadels på finska.  

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, herr talman! Tack vtm Viveka Eriksson. Det var just den här dis-

kussionen som jag ville belysa här i salen. Man ska få grundligt inform-

ation om vad det här problemet handlar om och vad vi behöver göra. Ju 
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mera vi pratar om det och ju mera vi jobbar politiskt för en förbättring 

så ju mera får vi hoppas att det sker en förändring. Jag tycker faktiskt att 

ju fler år som går så märker jag att viljan inte riktigt finns. Det är oer-

hört beklagligt och därför ska vi också ha en egen parlamentsplats. Vi 

ska inte ge upp utan tillsammans fortsätta att jobba för Ålands bästa.  

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det har varit och är ett jättestort problem att arbetet i arbets-

grupperna och beredningssessionerna i Helsingfors bedrivs på finska. I 

nämnden hörde vi att det har blivit lite bättre. Man har alltmera övergått 

till direktkontakt via mejl och telefon och man lämnar bort en hel del av 

dessa möten. På den språkliga sidan har det börja flyta på bättre. Det är 

en öppning och en ljusglimt i hela den här problematiken.  

Ltl Sara Kemetter, replik 

Herr talman! Ja, det stämmer. Därför är det också jättebra att vi från 

åländskt håll har det här samarbetet, att vi har skickat tjänstemän till 

EU som är där ett halvt år och lär sig systemen, får nätverk och kontak-

ter. Ju flera tjänstemän som har fått uppleva det här och skapat nätverk 

så desto lättare blir det för oss att politiskt jobba vidare och veta när vi 

ska vara på rätt plats och på rätt ställe. Vi är på god väg. Det får inte bara 

vara en resursfråga. Självstyrelsen kostar, EU-arbetet kostar och det 

kanske vi måste prioritera.   

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Axel Jonsson  

Tack, herr talman! Det är en bra och relevant debatt och ett bra dokument 

överlag. Några kommentarer dock. 

Dels frågan om av åländsk representation i Bryssel, även en kort kommen-

tar om EU-beredningen och hur vi kan utveckla den samt en diskussion om 

ett eventuellt självständigt medlemskap i Nordiska rådet.  

Jag börjar med representationen i Bryssel. Det har nämnts här i debatten 

att Brexit kanske kunde vara en möjlighet att få en åländsk parlamentsplats. 

Vi har diskuterat ganska många gånger fram och tillbaka vilken väg vi ska ta. 

Ska vi försöka få Finland att lösa den här frågan i EU eller ska vi kräva att 

man löser den här frågan genom egen lagstiftning och helt enkelt ser till att 

en av Finlands platser blir Ålands? Jag vill varna för att vi ska ha för höga 

förhoppningar och att vi ska prata för ivrigt om alternativet att en av dessa 73 

platser, som eventuellt blir tomma vid ett Brexit, skulle tilldelas Åland. Även 

om det går på det sättet så måste ju frågan lösas genom en ändring av den 

finska vallagen. För vår del spelar det egentligen ingen roll. Det enda vi ska 

kräva är att den finska vallagen ändras så att Åland blir ett eget valdistrikt. 

Om man sedan lyckas få ytterligare en plats med detta motiv, vid en eventuell 

omförhandling av platserna nu eller i framtiden, det låter vi vara en skild 

fråga. Oavsett om man lyckas med det så ska den finska vallagen ändras så att 

Åland får en egen plats, det är detta som vi ska fokusera på. Sedan kan vi för-

stås tipsa regeringen i Helsingfors, om de har problem att hitta politisk för-

ståelse och majoritet för detta i riksdagen, att den här möjligheten faktiskt 

finns att försöka få ytterligare en plats. Från åländsk sida måste vi vara tyd-



  

  851 

liga och klara med att det är vallagen som ska ändras, vilket nämnden också 

skriver tydligt i det här betänkandet; ”landskapsregeringen bör på nytt 

uppmana statsrådet att omgående inleda de lagstiftningsåtgärder som 

krävs för Åland i valet till Europaparlamentet år 2019”. Tydligt och bra, så 

ska det vara! Den uppmaningen hoppas jag att regeringen tar till sig och för-

verkligar så fort som möjligt. 

Tittar vi på beredningen av EU-ärenden så tycker jag att det var en bra dis-

kussion här. Ltl Sara Kemetter lyfte förtjänstfullt möjligheterna att ytterligare 

delta i den svenska beredningen, framförallt för informationsdelens skull. 

Man måste komma ihåg det som lyftes här, ska våra åsikter få genomslag så 

kanske vi inte kan lita på att Sverige driver vår linje. Finland har en uttrycklig 

skyldighet, enligt självstyrelselagen, att göra det och det har inte Sverige även 

om man förstås kunde önska det. Man kan säkert tänka sig att det går att ko-

ordinera åsikterna där också. Men fortsättningsvis är vi beroende att vara en 

del i det finska beredningsarbetet på gott och ont kan man konstatera. Det är 

klart att vi ska stå på oss vad gäller språket också där. Vi får inte bli beroende 

av enskilda personer som kan svenska inom ministerierna. Det tenderar åt gå 

åt det hållet, det blir ett personbaserat system där det finns vissa som kan 

svenska och där fungerar det bra. Så fort det gäller någonting utanför den här 

personens ansvarsområde så då fungerar ingenting. Vi kan inte acceptera en 

sådan utveckling. 

Det här ger all orsak för oss att trycka på det arbete som görs inom det 

Nordiska rådet för att koordinera de nordiska åsikterna inför EU-beredning. 

Man kunde skapa ett naturligt forum där skandinaviska är verksamhetssprå-

ket, möjligtvis med viss tolkning. Där kunde Åland delta i diskussioner både 

med Sverige och Finland och med de övriga nordiska länderna. Det skulle 

förmodligen vara den bästa lösningen för Ålands del. Vi har all orsak att 

trycka på så mycket vi orkar för att få en starkare nordisk samordning av 

åsikterna inför EU-beredningen och det har varit aktuellt i Nordiska rådet 

och vi ska driva det med full kraft i från Ålands sida. 

Tittar vi på det Nordiska rådet och antar att det blir en viktigare politisk 

plattform framöver för oss i takt med att Finland blir alltmera enspråkigt 

finskt så vill jag ifrån Ålands Framtids sida visa en djup tacksamhet, om det 

stämmer det som sades i debatten här tidigare, över att regeringen kommer 

att komma med ett meddelande till lagtinget om en utredning över konse-

kvenserna av ett självständigt medlemskap i Nordiska rådet. Jag tycker att 

regeringen är ödmjuk som ändrar åsikter i den här frågan. Regeringen visar 

lagtinget respekt när vi begärde att det ska göras en utredning av de här frå-

gorna. Trots att lag- och kulturutskottet var lite veliga så väljer regeringen att 

utreda detta. Det välkomnar jag varmt. Vi måste se på både möjligheter och 

eventuella kostnader och sådant som kommer med ett fullvärdigt medlem-

skap för att kunna skaffa oss en egen uppfattning. Jag vill hävda att det vik-

tigaste för oss att fokusera på är vad vi själva vill. Sedan kan vi diskutera med 

Färöarna och Grönland och det ska vi förstås göra, men vi måste ha en egen 

uppfattning också i en sådan viktig fråga som detta. Tack. 

Lantrådet Katrin Sjögren 

Talman! Det är intressanta diskussioner och ett värdefullt betänkande från 

självstyrelsepolitiska nämnden. 
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Som påpekat av bl.a. vtm Eriksson så känns det angeläget att i dessa dagar 

påminna sig igen, igen och igen att EU-unionsbygget är ett fredsprojekt. Det 

var motståndsmän som startade kol- och stålunionen, som senare blev EU. 

Den bärande tanken var att människor och länder som träffas, samtalar, 

handlar med varandra och gör affärer med varandra inte startar krig.  

Det har också påpekats i debatterna att EU har stått inför och står inför 

väldigt, väldigt stora utmaningar. För ett år sedan var det den ekonomiska 

krisen och Greklands svårigheter. De stora flyktingströmmarna ställer allting 

på ända och nu är Brexit nära förestående. EU skakar i sina grundvalar. 

Det som är intressant med Brexit, om man följer debatten, är att Skottland 

och Wales och uttalar ett starkt stöd för ett fortsatt medlemskap. 

När kansliminister Fellman och jag var till Bryssel i januari så träffade vi 

de självstyrande regionerna. De definierade sig inte som EU-motståndare 

utan som EU-skeptiker och dit hör också Katalonien. De ifrågasatte EU. De 

ifrågasatte vad man lagstiftar om och vad man reglerar, men de tror ändå på 

unionstanken. Det var väldigt intressant att samtala med Wales och Katalo-

nien.  

Omröstningen i Storbritannien är den 23 juni och då vet vi om Brexit blir 

ett faktum eller inte.  

Antalet parlamentsplatser är statisk, de står fast, 751 platser. Storbritan-

nien har 73 platser. I landskapsregeringen har vi faktiskt diskuterat den här 

frågan och har beredskap. Om Brexit blir ett faktum så kommer landskapsre-

geringen direkt att göra anspråk och en påstöt till finska regeringen att det 

finns platser att fördela. Vi kommer att hävda vår rätt att det självstyrande 

Åland behöver ha en parlamentsplats. Det finns en beredskap och vi är be-

redda att agera. Vi har också diskuterat om det skulle ha varit klokt att göra 

framstöten före vi vet hur det blir, men vi har kommit till att när vi vet resul-

tatet och om det blir ett Brexit så kommer landskapsregeringen direkt att 

agera. 

Sedan kan man förstås också fundera på om det blir en blir en pyrrhusse-

ger? En union utan hela Storbritannien är inte en lika stark union. Vi vet att 

det finns funderingar och krav från andra länder.  

Jag vill informera lagtinget om att vi har beredskap. 

När det gäller att nyttja specialrådgivaren och det lilla men mycket starka 

välutbildade och smarta nätverk som vi ålänningar har i Bryssel så är jag den 

första att instämma i de iakttagelserna att nyttja specialrådgivaren. Land-

skapsregeringen har också att formaliserat kontakten med specialrådgivaren. 

Alltid när specialrådgivaren är på Åland så har vi överläggningar. Hela land-

skapsregeringen blir uppdaterad med aktuella ärenden och det finns möjlig-

het att i förväg komma med önskemål och fördjupningar för ministrarnas 

sida. Vi tycker att vi har hittat ett system som fungerar väldigt, väldigt väl. Vi 

har också en specialmedarbetare, t.ex. till parlamentsledamot Thorvalds, som 

också har en oerhört stor kunskap och kompetens. Vi har ett litet men väldigt 

bra nätverk i Bryssel och det kan vi vara lyckliga för. Tack. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Tack, fru talman! Det är intressant och jag håller med om det som 

lantrådet tog upp vad beträffar Skottlands inställning till EU-

samarbetet. I Skottland är man faktiskt betydligt mera EU-vänliga än 

vad man är i England. Skottlands premiärminister Nicola Sturgeon gick 
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även ut här för en tid sedan och sade att om det blir ett Brexit så kom-

mer den skotska regeringen att lyfta kravet att hålla en folkomröstning 

om självständighet. Det här visar att det finns självstyrelsekrafter ute i 

Europa som ser den internationella gemenskapen som det primära må-

let och man är beredd att gå så långt som att bli självständiga för att be-

vara det. Det är oerhört intressant för oss här på Åland och den debatten 

bör vi följa. 

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Precis, det är kanske inte vad man förväntar sig men så är det. 

Katalonierna är också väldigt positiva till EU-medlemskapet. De är inte 

motståndare men de är skeptiska till detaljregleringar och sådana saker. 

Jag tycker att det var väldigt intressant. Man upplever att den här 

drömmen om att gå tillbaka till det gamla England är en engelsk kritik, 

inte en brittisk. Det är stora och viktiga frågor i vågskålen. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Ja, det är sant. När lantrådet diskuterade en framstöt mot Helsingfors, 

om det skulle bli en majoritet för ett utträde ur unionen, så vill jag ändå 

understryka det som jag sade i mitt anförande. Jag hoppas att lantrådet 

kan ta till sig det när man formulerar den eventuella texten, att man sät-

ter fokus på att detta måste ske oavsett. Det har egentligen ingenting 

med själva omröstningen att göra, men man kan förstås skriva det som 

ett litet tips att nu finns det platser att fördela. Vallagstiftningen i Fin-

land måste oavsett ändras och det är det som vi måste lägga fokus på. Vi 

ska inte låta oss vilseledas av att man nu kanske för lite diskussioner om 

att Åland eventuellt kunde få en av dessa lediga platser. Vi vet ingenting 

om det och våra erfarenheter av det spåret är inte särskilt goda. 

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Jag är helt enig om detta. Det är ett paket och en sak som Åland 

han drivit väldigt, väldigt länge och det kommer vi fortsätta att göra. 

Det som händer med Brexit är att man får en springa i dörren, men 

jag är helt enig med ltl Axel Jonssons argumentation. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Jag tror att det första som man kommer att mötas av i Brys-

sel, om man diskuterar en framstöt att vi borde få en av de lediga plat-

serna, är att det just råkar vara 74 lagstiftande regioner inom EU och ska 

Åland får en plats så måste alla få. Det är den argumentation som man 

bör förbereda sig på. 

Som har sagts här så är Skottland väldigt positiva till EU. De satsar 

enorma resurser på sitt inflytande i Bryssel. Går Storbritannien ut ur EU 

så stärks Skottlands självständighetstanke. Jag har hört många som har 

sagt helt klart att Skottland inte vill höra till Storbritannien, utanför EU 

och det gäller även dem som har röstat annorlunda tidigare. Tilltron är 

faktiskt större till EU än vad den är till det egna landet i det här fallet. 

Det leder också till att grannarna till Skottland, även Wales i viss mån, 
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röstar ja till att Storbritannien ska vara kvar i EU därför att man vill att 

Skottland och Wales ska bli kvar i Storbritannien. 

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Ja, det är oerhört intressant att följa med hela den här debatten 

och diskussionen. Som påpekats också här i salen så verkar det vara väl-

digt, väldigt jämnt. Det gäller att komma tillbaka hela grundtanken med 

EU; fred. Jag är en väldigt varm förespråkare för hela EU-tanken. Pratar 

man med varandra så startar man inte krig. Man ska heller inte tro att 

demokrati är något som man har för evigt, det måste man hela tiden 

kämpa för och arbetar med, även vi i Europa och i Norden. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Tack lantrådet för det här anförandet och klargörandet 

om en bra strategi och beredskap. Det är betryggande att landskapsrege-

ringen även här är steget före. 

Vad gäller specialrådgivarna och stödpersoner så har vi förutom 

Thorvalds också Mia Petra Kumpula-Natri vars medarbetare också arbe-

tar direkt med åländska frågor och kan utmärkt svenska. 

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Det stämmer och det är helt sant. När minister Fellman och jag 

var till Bryssel så deltog Kumpula-Natri på vår middag. Det var väldigt 

värdefullt och trevligt på alla sätt och vis. Det stämmer, hon är också en 

stor resurs för Ålands del. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Det är för mig en självklarhet att landskapsregeringen, 

nu när det blir en öppning, kräver att vallagstiftningen ändras. Det har 

nämnden sagt hela tiden. Jag vet att landskapsregeringen också anser 

det. Det måste ske för att vi ska garanteras en egen stol. När det gäller 

förhandlingar så är det ofta så, precis så som lantrådet sade, att när vi 

har en springa så kan man lyckas få in ett nytt moment. Om det nu fri-

görs 73 platser så tror jag nog att vi har en ypperlig möjlighet att gå vi-

dare. 

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Jag delar den uppfattningen fastän de allra flesta i alla fall hop-

pas att det inte blir Brexit. Blir det på det viset så ska vi fånga chansen i 

flykten. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Britt Lundberg 

Fru talman! Jag kommer att uppehålla mig vid lag- och kulturutskottets utlå-

tande till betänkandet.  

Först nämner jag några ord om språkproblemen vid beredning av EU-

ärenden. Det är inte översättningarna av dokumenten som är ett problem vil-

ket togs upp här i en diskussion. Det kan vara så att något dokument är över-
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satt endast till engelska något dygn. Sedan när det gäller att få dem översatta 

till svenska och finska så kommer de samtidigt. Att få de formella dokumen-

ten är absolut inte något problem. Däremot att få en känsla av vad konse-

kvenserna blir av det här ärendet, även fast man har ett dokument på svenska 

så är det inte helt självklart att vi i vår relativt lilla förvaltning ska hinna 

scanna allting och fundera kring ärenden. Då skulle det vara väldigt värdefullt 

att man också skulle kunna få ta del av den första beredningen på svenska. 

Det handlar också om vad det här betyder för oss. Sverige har formulerat vad 

det betyder för dem och det behöver i rimlighetens namn inte alltid samman-

falla med våra behov.  

I regionkommittén förde vi en gentlemannadiskussion, för vår del skulle 

det inte direkt handla om att lägga oss i vad Sverige tar för positioner. Det 

skulle handla mera om att man skulle få en känsla för vad ett dokument 

egentligen kan handla om för att sedan dra egna slutsatser för att kunna be-

döma om man skulle behöva ha ett möte med kommissionären eller något 

annat för att visa på att något kommer att bli ett problem för Åland. Framför-

allt om man vill påverka i ett tidigt skede, innan de formella materialen finns 

översatta, så är det ytterst angeläget att man får tag på dokument på svenska. 

Det är än så länge nästan omöjligt i den finländska förvaltningen.  

Det finns ett arbete att göra. Ska vi bli framgångsrika och slippa problema-

tiken vi har med EU så behöver vi prata mera med kommissionen betydligt 

oftare. Politiker i kommissionen behöver sitta och diskutera med varandra så 

att kommissionen vet vad som gäller även för de små samhällena.  

Sedan till utbildningen, herr talman. Lag- och kulturutskottet har bl.a. lyft 

bortaålänningarna som en viktig resurs. Här inkluderas dem som studerar 

och de som är tillfälligt borta från Åland för att sedan komma tillbaka.  

Utskottet anser det viktigt att goda kontakter upprätthålls med dem som 

valt att för kortare eller längre tid flytta bort från Åland. Det är också viktigt 

att det på Åland så långt det är möjligt finns samlade uppgifter om kompe-

tensen bland bortaålänningarna. När det handlar om ålänningar som flyttat 

ut för att utbilda sig är det också viktigt att de utflyttade får information om 

möjligheterna att återflytta till Åland. Allt detta är sant.   

Enligt utskottets mening är det också positivt att de åländska utbildnings-

institutionerna erbjuder platser för personer med hemort utanför Åland ef-

tersom de personer som valt att utbilda sig på Åland kan bli ett viktigt till-

skott för den åländska befolkningen. Det är kloka ord som lag- och kulturut-

skottet formulerar.  

Verkligheten ser dock lite annorlunda ut och kräver insatser för att för-

hoppningarna ska kunna uppfyllas. Nu är det synd att utbildningsminister 

Asumaa har gått ut ur salen. Jag hoppas att någon här inne är hans ersättare.  

Som ltl Gun-Mari Lindholm och jag lyfte i tidigare debatter så har ungdo-

mar som valt studera juridik i Finland det svårt eftersom utbildningarna er-

bjuds nästan uteslutande på finska. Då vänder man sig sannolikt till Sverige. 

Men av debatten vi hade då så framkom också att även ungdomar som stude-

rar i Sverige utsätts för stora begränsningar bl.a. när det gäller praktikplatser. 

Ungdomar som studerar samhällsvetenskap söker sig ofta till utrikesdepar-

tementet för praktik och där är dörren stängd för ålänningar eftersom det 

krävs svenskt medborgarskap för att praktisera där. 
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Ltl Lindholm och jag var rörande överens om att det här är en viktig fråga 

att driva och Lindholm lovade att med gaslåga vara på regeringen med denna 

fråga. 

Idag firar vi Sveriges nationaldag och det skulle vara fint om vi kunde få 

höra något om vad pådrivningen på regeringen har lett till, nu tre månader 

senare, om det finns några idéer för hur frågorna kunde få en lösning, så att 

vi förhoppningsvis har en bättre situation till nästa läsår. 

En stor del av våra högskolestuderande vänder sig till Sverige för sina stu-

dier. Däremot, som vi också berörde i samma debatt, följer Åland till stora 

delar samma behörighetskrav för tjänster som man gör i Finland anpassade 

efter finländsk utbildning. Det här var också en fråga som ltl Gun-Mari Lind-

holm och jag fann varandra i och som inkluderades i samma gaslåga. 

Som vi sade i debatten så är det en from förhoppning att navelsträngen 

inte blir helt hållet avklippt efter att studierna är avslutade så att de stu-

derande söker sig hem till Åland med sina nyvunna kunskaper och erfaren-

heter. Vi ser att vi behöver dem på Åland i framtiden, då är det bra att vi re-

dan under studietiden har visat att vi är intresserade av dem och deras fram-

tid. 

Precis som nämnden skriver så vill vi upprätthålla kontakten med våra 

unga som valt att lämna Åland för en tid. Men för att vi ska kunna välkomna 

dem tillbaka så är det avgörande att våra examenskrav för tjänster är koordi-

nerade till de studier som våra ungdomar tillgodogör sig i praktiken, så att 

det stämmer överens. Om har studerat till yrke i Sverige så ska man också 

kunna vara behörig på Åland inom det yrket.  

Fru talman! Jag hoppas att vi kan få en redogörelse för hur regeringen av-

ser ta bort dessa hinder för att få våra unga att flytta hem och att vi kan få sta-

tus på ärendet och en tidsplan för hur det avancerar. Tack, fru talman. 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag kan lova ltl Britt Lundberg att gaslågan har varit på. Jag 

har också förstått att landskapsregeringen har ett utkast till en lag som 

ska skrivas under hösten beträffande behörighetsjämförelser. Utexami-

nerade lärare i Sverige ska också vara lärare på Åland. Sedan är det upp 

till oss själva att sätta behörighetskraven, vilket egentligen har varit pro-

blemen för oss. Vi har t.ex. ansett att vissa tjänster ska ha en utbildning 

som är femårig istället för att man t.ex. har blivit socionom på tre år nå-

gon annanstans. Vi ska också ta det i beaktande när vi välkomnar våra 

ungdomar hem. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Fru talman! Vi fortätter vår totala enighet. Att det kommer en lag som 

reglerar att den åländska och svenska behörigheten ska vara samma är 

mycket välkommet. Det är fantastiskt att få en sådan information på 

Sveriges nationaldag. Den lagen ser vi väldigt mycket fram emot, om 

den kommer under hösten. 

När det gäller behörighetsnivåerna så skulle en genomgång av våra 

behörighetskrav som inte är på lagnivå, utan på annan nivå, behöva fås 

nedtecknade så att de blir justerade och stämmer överens. Folk ska veta 

när de far iväg och studerar att de är behöriga och välkomna hem. Fram-

förallt de som studerar nu ska kunna ringa hit och få ett löfte om att de 
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är behöriga om de söker jobb här på Åland. Man kan inte ge ett löfte om 

att de kommer att få arbete, men att de är behöriga. Det här är verkligen 

akut och kanske det allra viktigast ”Kom hem projektet” vi har framför 

oss just nu.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussion är avslutad. 

Detaljbehandlingen börjar. Först föreläggs betänkandets kläm och efter det motivering-

en. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. 

Föreläggs betänkandets kläm för godkännande. Klämmen är godkänd. 

Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd. 

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

Remiss 

6 Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2015 

Landskapsregeringens svar RB 1/2015-2016-s 
Landskapsrevisionens berättelse RB 1/2015-2016 

Remiss 

7 Redogörelse över årsredovisning per 31.12.2015 

Landskapsregeringens redogörelse RS 3/2015-2016 

Talmannen föreslår att en gemensam diskussion om de båda ärendena tillåts i enlighet 

med arbetsordningen 64 § 4 mom. Kan förslaget godkännas? Godkänt. 

Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket ut-

skott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens 

förslag är att båda ärenden remitteras till finans- och näringsutskottet. 

Diskussion.  

Lantrådet Katrin Sjögren 

Talman! Årsredovisningen har genomgått en ordentlig revidering till både 

form och innehåll. Det här är en sak som förra landskapsregeringen jobbade 

intensivt med. Den är anpassad till den nya ekonomimodellen och budget-

strukturen men även rubrikstruktur och innehållet i själva berättelsen har 

förändrats allt för att möta behovet av information samt för att tydliggöra 

verksamhetsförutsättningarna. 

Från landskapsregeringens sida tar vi gärna emot respons och förbätt-

ringsförslag från lagtinget eftersom avsikten är att fortsätta utvecklingsar-

betet. 

En central ambition är förvaltningens förändrings- och utvecklingsarbete 

för att skapa förutsättningar och verktyg för att leda, styra och planera vår 

stora och omfattande verksamhet.  

En väsentlig och mycket viktig del i årsredovisningen är personalbokslutet. 

I personalbokslutet kan vi läsa att i landskapsförvaltningen jobbar 56 procent 

kvinnor och 44 procent män. Vi kan också se att vi har en sjunkande medel-

ålder, vilket är bra. Det gäller att ta hand om den erfarenhet och kompetens vi 

redan har, men det gäller också att vara en utmanande och givande arbets-

plats för de nya tjänsterna som finns inom förvaltningen.  

När det gäller familjeledighet och partiellt vårdledighet så är det i allra 

högsta grad kvinnor som fortsättningsvis tar ut både familjeledighet och 
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vårdledighet. Man kan konstatera att medellönen har sjunkit. Ser man på 

medianlönen så är det en mera rättvis bild. 

Ett observandum som för närvarande analyseras är sjukfrånvaron. År 2014 

utgjordes 16 procent av frånvaron av direkt sjukfrånvaro. År 2015 var sjuk-

frånvaron uppe i 23,7 procent av den totala frånvaron. Det är en ökning med 

7,7 procent vilket är väldigt mycket. 

När man diskuterar viktiga sparåtgärder och effektiveringar så är en väl-

mående personal som känner sig delaktiga och engagerade en av de absolut 

viktigaste framgångsfaktorerna. 

Tittar man på sjukfrånvaron inom ÅHS så börjar den närma sig 20 sjukda-

gar per anställd. Skulle vi få bukt med sjukledigheterna inom ÅHS, att perso-

nalen känner sig delaktiga och engagerade, så innebär det direkt i euro och 

cent; 2 miljoner euro. Det finns ett mycket viktigt arbete att göra här. 

Tore Ellingsen som är ekonomiprofessor på Handelshögskolan i Stock-

holm ger tips till chefer. ”Det är väldigt viktigt att se, respektera och ge er-

kännande till sina anställda. Brist på respekt och uppskattning är ledande 

orsaker till att många säger upp sig från sina jobb. Nummer två är att ha 

samma lön för samma jobb, detta är en hygienfaktor.” 

Arbetsvärderingsprojektet pågår. Samtliga tjänster och arbetsförhållanden 

inom förvaltningen, samt landskapsmyndigheterna analyseras. 

Några ord om den specifika effektivitetsrevisionen. Effektivitetsrevisionen 

som utfördes under 2015 har haft som fokus vissa arbetsmetoder och projekt 

inom ÅHS, museibyrån, ÅMHM och dessutom landskapsförvaltningens upp-

handlingsprocesser.  

ÅHS; hyrläkarverksamheten är avgörande för att vi ska ha ett fungerande 

sjukhus och kunna upprätthålla adekvat vård. Inte sällan rekryteras läkare 

och vårdpersonal genom personliga kontakter genom att vårt sjukhus har ett 

gott rykte. 

Här vill jag delge lagtinget en liten kuriositet. I senaste numret av läkartid-

ningen skriver Nina Cavelli-Björkman, specialist i onkologi, en krönika om 

hur det är att vara just konsultläkare. ”Sjukhuset jag kommer till har samlat 

ihop en massa patienter med helt osorterade diagnoser. Ofta sitter jag på 

vägen dit och uppdaterar mig. Jag gillar verkligen att konsultuppdraget bi-

drar till att jag är en bredare kliniker tidigare än vad jag annars skulle 

vara. Det är förvånande hur många människor jag minns, hur starkt hjär-

nan associerar människan till den geografiska platsen. I Mariehamn back-

ades jag upp av super professionella sköterskor som visste hur man löser 

praktiska problem. När någon ute i havsbandet behövde morfin så visste 

syster Raija när båtarna gick och hur sjukhusvaktmästaren kunde köra till 

kajen med morfinet så att det skulle nå patienten före kvällen.”  

Vi vet alla vid det här laget att vi har en stor IT-skuld inom ÅHS. På ett av 

de senare styrelsemötena diskuterades en ny IT-plan för ÅHS. Brott mot sek-

retessen har tagits i med krafttag. 

Inom vårdsektorn skapar digitaliseringen stora och oanade möjligheter, 

alltifrån e-recept, e-hälsa till regelrätta terapisessioner via datorn.  

ÅDA behöver koncentrera sig på ansvarsfördelning, avgränsning och få 

personalen att trivas. 

Digitaliseringsrådet, där ÅHS har representation, är tillsatt och har inlett 

sitt arbete. Rådets övergripande målsättning är att skapa ett åländskt sam-
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hälle som är enklare, lättare och närmare och där de digitala lösningarna ut-

går ifrån medborgarnas behov.  

Museibyrån utvecklar sitt arbete och den interna styrningen och kontrollen 

genom klara och mätbara mål. Ett sätt att klara av det tryck som finns inom 

fältarkeologin är att bjuda ut en del projekt.  

Förnyandet av basutställningen medförde att arbetsmetoderna utvecklas 

och behovet av en förstudie vid större projekt har lyfts fram. En fortbildning 

att arbeta i projekt med intern styrning och kontroll samt ekonomisamord-

ning har gjorts. 

En av landskapsregeringens kraftsamling här är en översyn av ÅMHM, där 

ingår att se över behovet av en styrelse för en sådan lagstyrd verksamhet som 

ÅMHM. Det finns också möjlighet med bättre kontinuitet och styrning i och 

med att en ny myndighetschef har tillsatts. Dessutom pågår ett arbete med att 

sammanställa uppgifter från all lagstiftning vilket ska resultera i en samman-

fattning vilka uppgifter som är direkt lagstadgade och därmed högt priorite-

rade. Myndigheten jobbar som bäst med ett nytt taxasystem med möjlighet 

att påverka tillsynsintervallerna och avgifterna vilket ska medföra en enklare 

vardag för ålänningar och företag. 

Det var en kort sammanfattning av landskapsregeringens svar på land-

skapsrevisionsberättelse över effektivitetsrevisionen 2015. Ministrarna kan ge 

detaljerade svar och förklaringar här i plenum och under behandlingen i fi-

nans- och näringsutskottet. Tack. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Tack lantrådet för beskrivningen. Det positiva, när 

man läser den här personalredovisningen, är att vi har det ganska jäm-

ställt när det gäller anställda män och kvinnor. Vi har också jobbat bra 

med åldersstrukturen. Medelåldern sjunker och vi får in nya människor. 

Det tycks också finnas ett intresse, 592 personer har sökt olika tjänster 

och totalt har det tillsatts 23 kvinnor och 18 män. Det tycks finnas ett in-

tresse, fast man inte har tillräckligt många platser som är tillsatta.  

Det som bekymrar vårt parti är sjukfrånvaron vilket lantrådet före-

dömligt lyfte fram. Inom kommunerna brukar man säga att om man har 

en sjukfrånvaro på över 5 procent så har man ett problem. Nu börjar vi 

ha så stora procentantal så att man måste sätta in kraftsamlingar på den 

här punkten. Hur ser lantrådet på det? 

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Jag ser det som en väldigt viktig och angelägen sak och vi job-

bar med det inom förvaltningen. Vi håller på att se hur vi kan stärka och 

förbättra servicen till medborgarna. Landskapsförvaltningen behöver ta 

fram en gemensam värdegrund och gemensamma värdeord. Vi funderar 

på hur vi kommunicerar, både den interna och den externa kommuni-

kationen. Vi vill förbättra hemsidan. Vi funderar också på hur vi ska ta 

hand om unga medarbetare och högskolestuderanden, de som gör rik-

tade projekt för landskapsförvaltningen. Vi har just upphandlat perso-

naladministrationssystem. Vi har arbetarskydd och riskanalyser. Vi tän-

ker också regelbundet börja göra arbetsmiljöenkäter inom landskaps-

förvaltningen och det är också väldigt viktigt att de underlydande myn-
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digheterna följer efter så att vi får fakta och statistik. Kanske vi också ska 

rikta insatser där vi har hög sjukfrånvaro.  

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Det är bra insatser. Är man överbelastad och upplever 

att det jobb man gör inte blir sett och hört och har effekt så kan man ofta 

bli frustrerad. Frustration i kombination med mycket arbete leder sedan 

till en form av utbrändhet. Vilka slags sjukledigheter har vi? Är det så att 

vi råkar ha mera allvarligt sjuka människor som drar upp statistiken? 

Eller är det den nya folksjukdomen, utbrändhet, som tar över? 

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Det är föremål för analys. Självklart finns det i sjukfrånvarosiff-

rorna folk som är långtidssjuka och som har drabbats av allvarliga sjuk-

domar. Vi har många arbetstagare så det är självklart. Men vi behöver 

göra en riktad insats för trivseln, effektivitet så att man känner att man 

har möjlighet att påverka och känna sig engagerad och detta är föremål 

för analys. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Jag har lite samma agenda som ltl Kemetter. Jag är 

förvånad över den stora siffran när det gäller sjukfrånvaro. Har land-

skapsregeringen gjort någon närmare analys om orsaken till den höga 

sjukfrånvaron? Det är klart att man har rätt att vara sjukskriven, men 

många gånger kan det också bero på fel struktur på hela verksamheten. 

Personalen känner sig inte tillfreds med arbetssituationen, de kanske 

inte känner sig tillfreds med ledningen. Jag tror att man bör göra en or-

dentlig översikt och söka orsakerna till detta. Det kan inte bara vara så 

att personalen blir sjuk naturligt. Jag tror också att det har att göra med 

ledningen och arbetsuppgifter. 

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Ltl Eklund har helt rätt, vi tar de här siffrorna på stort allvar. 

Det pågår en analys ljust nu. Vi ska göra personalundersökningar, ar-

betsmiljöenkäter, kanske inte varje år men vartannat år. Det är också 

väldigt viktigt att man gör det regelbundet och har samma test så att 

man får jämförelsetal. Undersökningar har gjorts men ganska spora-

diskt. Det här är ett arbete som vi håller på att titta på för tillfället. Men 

som sagt var, ÅHS sjukskrivningar är 2 miljoner euro. Det finns förstås 

sådana som är allvarligt sjuka. Men det finns absolut saker och ting för 

att förbättra trivseln och gör så att arbetstagarna känner sig mer delakt-

iga som att deras engagemang syns. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Vi har en tilläggsbudget där det finns sparkrav idag på 

ÅHS och även på verksamheten inom det offentliga här på landskapet. 

Både i privata företag och i offentliga verksamheter måste det finnas en 

symbios mellan ledningen och de som arbetat på golvet. Man lyckas ald-

rig med ett företag om man inte har arbetstagarna med sig. Man kanske 
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borde titta över hur hela verksamheten sköts. Jag riktar inte någon kri-

tik att det inte sköts bra idag. Man 24 procent, som lantrådet sade, är 

oroväckande tycker jag. 

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Jag delar den uppfattningen. När vi har ekonomiska utmaning-

ar framför oss så är jag helt övertygad om att det finns förslag och idéer 

hos arbetstagare inom landskapsförvaltningen, i våra gymnasieskolor 

och på ÅHS. Det gäller att ta vara på den kraften, idéerna och engage-

manget som finns och det är landskapsregeringens absoluta ambition.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, talman! Jag håller med lantrådet när det gäller vikten av att se 

över de många sjukfrånvarodagarna på ÅHS. Det är en diskussion som 

pågår just nu bland styrelsemedlemmar och i ledningsgruppen. Vi 

kommer att ta tag i det och se över det, precis som lantrådet nämnde, 

med arbetsmiljöenkäter. Arbetsvärdering pågår. Om det är någonting 

som är viktigt så är det att se till att personalen på golvet trivs, att de 

känner sig hörda och blir sedda. Det är A och O för att det ska fungera. 

Vi kommer absolut att göra allting i vår makt för att se till att få ner 

dessa siffror. 

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Det tror jag absolut. Jag sätter väldigt stor tilltro till ÅHS sty-

relse. Vi behöver också samordna de insatserna. Köper vi in arbetsmiljö-

enkäter till förvaltningen så kan de också användas i de underlydande 

myndigheterna. Det är också ett arbete som behöver koordineras.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Lantrådet nämnde att man har tagit krafttag kring 

sekretessfrågan på ÅHS. Den mest allvarliga kritiken som kommer från 

revisorerna gäller just informationssäkerhet. Man säger att den är på en 

låg nivå. Svaret från landskapsregeringen var ganska vagt. Man säger att 

den nyinrättade tjänsten som IT-utvecklingschef kommer att utses som 

informationssäkerhetsansvarig med uppdrag att utveckla området. Det 

sägs inte så mycket mera. Det här området kräver ganska kvalificerad 

kompetens. Det är viktigt att man inser allvaret i den här frågan och för-

står bredden. Jag tror att det inte räcker med att bara en person får ett 

ansvarsområde och sedan ska man lösa det den vägen enbart. Det är nog 

viktigt att landskapsregeringen också är beredd att följa upp den här 

fråga och se till att ÅHS gör det här och har resurser för det. Det är en 

oerhört viktig fråga som också har uppmärksammats flera gånger i me-

dia. 
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Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Jag delar den uppfattningen. Det har varit bekymmer med ÅHS 

och den stora IT-skuld som de har. Inom ÅHS har man diskuterar en ny 

IT-plan. Jag utgår ifrån att sekretessen är en av de väldigt springande 

punkterna. ÅHS agerade med kraft, personer blev entlediga från sina 

tjänster på grund av det här allvarliga brottet.  

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Här ser jag att kompetensen kan behöva förstärkas på 

något sätt inom det här området. Jag ser att revisorerna och andra gärna 

blandar begreppen informationssäkerhet och IT-säkerhet, men det är 

egentligen lite olika saker. Inom IT-säkerhet krävs det riktigt kvalifice-

rad kompetens för att göra det på ett riktigt bra sätt. Jag tror att ÅHS 

kan behöva hjälp utifrån för att analysera och komma med åtgärder för 

att förbättra IT-säkerheten som i sin tur förstås förbättrar informations-

säkerheten. Frågan är relativt komplex. Jag tror att man kan behöva 

hjälp utifrån i den här frågan. Ta gärna tag i detta relativt snabbt. Det är 

viktigt att landskapsregeringen visar ledning, att man bryr sig om den 

här frågan och stöttar upp revisorernas ord att frågan är allvarlig och att 

det är något som vi tycker att är viktigt. 

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Så är det förstås. Frågan är väldigt viktig och väldigt central. 

Jag räknar med att man tittar på frågan också nu när man bereder bud-

geten och ser vilka behov det finns. Det är säkert så som ltl Carlsson 

sade att man kanske behöver ta hjälp av externt stöd för att få saker och 

ting på sin plats. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Minister Mats Perämaa 

Fru talman! Årsredovisningen ska redogöras av mig för landskapsregeringens 

del, främst sifferdelen.  

För min del som finansminister så tycker jag att vi en produkt att presen-

tera som väl torde fylla de anspråk som givetvis lagtinget ska ha på land-

skapsregeringen, och även för sin del, på en årsredovisning. 

Att vi nu kan diskutera årsredovisningen jämte revisionsberättelsen på det 

här sättet är ett resultat av den reform av finansförvaltningen som gjordes för 

något år sedan. Ett av målen var att vi skulle knyta ihop cirkeln såtillvida att 

lagtinget och dess specialutskott, finans- och näringsutskottet, som har tagit 

ställning till budgetar, också ska sluta cirkeln genom att kunna ta del av års-

redovisning med text- och sifferdel jämte revisionsberättelsen.  

Nu är vi där. Jag kommer att fortsätta diskussionen i utskottet om så öns-

kas för att mera i detalj redogöra för innehållet. Jag tycker ändå att vi börjar 

ha en bra produkt. 

Vad gäller sifferdelen i årsundervisningen får jag först konstatera att utfal-

let rätt väl överensstämmer med det budgeterade. Utfallet är i storleksord-

ningen 1 miljon bättre än det budgeterade. Det är förstås bra att man börjar 

ha en sådan precision i budgeterandet att man når ett resultat som är ganska 

nära, även om vi alla förstås skulle önska att resultatet skulle ha varit mycket 
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bättre eftersom resultatet pekar på ett minus mellan 10 och 11 miljoner euro. 

Det är som det är, det är historia nu och vi ska förstås jobba framåt. 

Landskapsregeringen har slagit fast årsredovisningen, bokslutet, och efter 

det har landskapsrevisionen granskat bokslutet samt gett sitt utlåtande. 

Jag tänker redogöra lite av det som landskapsrevisionen har sagt om 

denna årsredovisning, delvis på grund av att landskapsrevisionen inte själv 

kan uttala sig här i salen, men också kanske delvis på grund av att det som 

landskapsregeringen sade i samband med presentation av bokslutet väl över-

ensstämmer med det som landskapsrevisorerna har sagt. Till några delar ska 

jag fördjupa mig lite grundligare.  

Den stora förändringen i resultatet i förhållande till resultatet året förut 

ligger i att landskapet har intäktsfört betydligt lägre summa av PAF-medel för 

2015 än vad som gjordes 2014. Samtidigt har ett antal miljoner, PAF-medel, 

blivit återförda, vilket betraktas som en finansiell kostnad bokföringsmässigt. 

Här ser vi den stora skillnaden i resultatet. 

En annan fråga är förstås vad som är en normal nivå. Presenterar vi nu i 

årsredovisningen för 2015 en ganska normal nivå eller var det en normal nivå 

2014? Det troliga är väl ändå att de medel som bokföringsmässigt intäktsför-

des 2014 var på en ganska hög nivå. Det här kunde utskottet gärna fördjupa 

sig lite närmare i. 

Vi bör kunna åstadkomma ett sätt att intäktsföra PAF-medlen på ett så-

dant sätt att det blir mera begriplig för läsaren och de som ska hantera både 

budgetar och bokslut. I förlängningen kanske det mest rimliga vore att in-

täktsföra PAF-medlen som en vanlig dividend. Man intäktsför en gång och 

inte vid upprepade tillfällen. Man bör kostnadsföra det på nytt eller intäkts-

föra det på nytt. Det här är en detalj som gärna kunde diskuteras mera här 

men också i utskottet. Landskapsregeringen har inget färdigt förslag på detta 

ännu. Det här är någonting som vi bör fundera på framöver. Vi måste också 

föra diskussioner med de stiftarföreningar som finns med i bakgrunden och 

som har varit med och stiftat PAF. Det har ansetts att PAF-medlen ska hante-

ras på det speciella sätt som de har hanterats budgetmässigt i landskapets 

ekonomi. Landskapsregeringen har beredskap att föra den diskussionen. 

Den stora orsaken till förändringen mellan 2014 och 2015 beror på det som 

jag just anförde. 

Sedan verksamhetskostnaderna, jag redogör för det som landskapsreviso-

rerna har sagt, det finns ingen politisk bedömning i det som jag säger här. 

Verksamhetskostnaderna har ökat. Enligt bokslutssiffrorna har de ökat mel-

lan 2014 och 2015 från 14,8 miljoner euro till 178,5 miljoner euro, en ökning 

på 4,5 procent. Det här är en ganska stor ökning säger landskapsrevisorerna. 

Det är det ju förstås. Till en del hittar vi orsaken i driftsprivatiseringen av sjö-

trafiken som under 2015 blev på hälft såtillvida att anförda besvär i den frå-

gan medförde att man stod kvar med både personalkostnader samt i viss mån 

kostnader för köp av tjänster. Kostnaderna blev i viss mån dubblerade. Fram-

tida bokslut för utvisa på vilken nivå en normal verksamhet, under dagens re-

gim, kommer att vara kostnadsmässigt. Det finns ett antal andra förklaringar 

på sidan 4-5. I varje fall var ökningen rätt stor. 

Pensionskostnaderna ökar något, enligt plan kan man säga. 

Ytterligare en sak som jag gärna skulle diskutera närmare med finansut-

skottet är det faktum att landskapsregeringen har låtit göra en reservering i 

bokslutet på 1 miljon euro som en buffert vid ÅHS närmast för att kunna han-



  

864 

tera oväntade ökade kostnader för vård utanför Åland. Det känns sympatiskt. 

Det är en bra sak för ÅHS att kunna ha en buffert till sitt förfogande för detta 

ändamål. Vi får konstatera att här får vi bakläxa av landskapsrevisonen. 

Mycket riktigt konstaterade landskapsrevisionen att sådana här reserveringar 

inte borde budgeteras på det sättet, med medel för enskilda år som vi i land-

skapsförvaltningen har gått in för. Det politiska syftet i den här frågan är väl-

lovligt. Om vi inte kan göra på det här sättet i framtiden så bör vi hitta ett an-

nat sätt att ge den tryggheten till ÅHS att ha en liten buffert för detta vällov-

liga ändamål. 

Fru talman! Något om likviditeten. Likviditeten har minskat, i slutet av 

2014 var likviditeten 58 miljoner och nu 51 miljoner. Det sker uppenbarligen 

hela tiden en gradvis minskning.  

Till slut kanske det viktigaste budskapet som landskapsregeringen har gett 

sett med finansiella ögon på det som råder på Åland och sett ur det som land-

skapsrevisionen sade om bokslutet, årsredovisningen för 2015. Jag citerar 

ordagrant från sidan 9 där det finns ett speciellt stycke om landskapsrevison-

en. ”Trots positiv utveckling av inkomsterna jämfört med föregående år, 

(landskapsrevisionen hänvisar till det som kallas skatteintäkter; avräkning 

och skattegottgörelse) har landskapets ekonomiska situation försämrats. En 

hållbar utveckling kräver åtgärder för att minska utgifterna. 

Fru talman! Det är just detta som landskapsregeringen har inlett sitt första 

år under mandatperioden med att försöka åtgärda. Tack. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Tack, fru talman! Tack finansminister Perämaa för saklig och bra pre-

sentation av ärendet. Jag håller egentligen med i nästan allt det som fi-

nansminister Perämaa sade. 

Jag vill för min del understöda tanken att PAF-pengarna bör bli en 

vanlig dividend så att vi skulle komma bort från den så kallade PAF-

snurran. Hur PAF-pengarna hanteras är svårt att förstå för allmänheten 

och lagtinget och det är till och med svårt att förstå själv fast jag har job-

bat på finansavdelning ibland. Enklast och rakast skulle det vara om det 

skulle bli en normal dividend som tas in som en intäkt i budgeten och så 

används pengarna. Det är ett rakt, tydligt och transparent sätt. Men jag 

förstår att det kommer att krävas lite diskussioner. För min del är jag 

beredd att stöda detta fullt ut. 

Sedan när det gäller ökningen av verksamhetskostnaderna så utöver 

det som minister Perämaa nämnde så tror jag också att man kan lyfta 

fram att vi startade ganska många utvecklingsprojekt under året. Det 

har också gjort att kostnaderna har dragit ut lite grann. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Med tanke på hur man intäktsför PAF-medlen och utifrån 

det som jag själv sade för landskapsregeringens del och utifrån det som 

centern, ltl Roger Nordlund, här sade så skulle det vara bra om utskottet 

kunde fördjupa sig i frågan och möjligen komma till ett klart ställnings-

tagande i den här frågan. Det skulle underlätta landskapsregeringens 

arbete för att komma i mål med det här. 
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Ltl Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Jag tror att vi från centern ska hjälpa till så gott vi kan i den 

frågan. 

Sedan när det gäller ÅHS och den s.k. bufferten så ska man naturligt-

vis respektera revisorerna och deras åsikter.  Samtidigt vet finansmi-

nister Perämaa och jag också hur det såg ut för två-tre år sedan. Från re-

geringen fick vi komma till lagtinget, inte varje månad men ofta, med 

tilläggsbudgeter för att göra justeringar av budgeten. Det här är ett 

mycket bättre sätt att hantera det på. Man ger en buffert. Verksamheten 

inom ÅHS är svår att beräkna, speciellt när det gäller vård utanför Åland 

och bufferten handlar mest om det. Jag hoppas att vi kan ha en ganska 

stor politisk enighet om att någon form av buffert bör finnas inom ÅHS. 

Det är en rimlig lösning. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Några frågor när det gäller ÅDA. Det står i revisions-

rapporten att landskapsregeringen har överfört 1,4 miljoner till bolaget 

som fond för fritt eget kapital. ÅDA har inte uppfyllt förväntningarna på 

IT-service och det känner vi allihop ganska bra till tror jag. Räcker kapi-

talet på 1,4 miljoner till för att få ÅDA på fötter och få verksamheten att 

fungera enligt de förväntningar som vi hade när vi skapade den här or-

ganisationen? 

Minister Mats Perämaa, replik 

Tack, fru talman! Det är rätt och riktigt så att i samband med bildningen 

av bolaget så hade landskapsregeringen en beredskap att stå för initial-

kostnaderna för att bedriva verksamheten. Landskapsregeringen har ny-

ligen, tillsammans med de andra delägarna, haft ett ägarmöte. Land-

skapsregeringen förde fram att initialskedet nu är över och nu ska delä-

garna gemensamt ta ansvar för att göra verksamheten så bra som möjlig 

för att bolaget ska kunna leverera de tjänster som vi alla anser att de ska 

kunna leverera. Helt klart är det behövligt att vi får leverans av de tjäns-

ter som eftersträvar. Landskapsregeringen har också sagt att vi kan lösa 

likviditetsproblem, sedan därefter ska bolaget fakturera tjänsterna till 

alla delägare. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Fortsättning på frågan är; om behovet av mera kapital 

påkallar ska då de andra intressenterna i det här bolaget gå in med kapi-

tal gemensamt med landskapet? Eller är det så att landskapet igen ska 

skjuta in en buffert för att den här verksamheten ska fungera? I sådant 

fall är det något fel i verksamheten. Om bolaget inte kan fakturera så att 

den dagliga driften går runt så är det något som har gått snett i verk-

samheten. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag menar att jag var ganska tydlig i den förra repliken. 

Landskapsregeringen gav förhoppningar och sade att landskapsrege-

ringen kan stå för kostnader i initialskedet. Landskapsregeringen har, 
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via mig, för de andra delägarna sagt att initialskedet är över nu. Härefter 

ska delägarna ta ansvar för det gemensamma bolaget på ett likvärdigt 

sätt. Det finns ett systemfel i det hela, det kostar att ta fram nya produk-

ter och ÅDA ska fakturera för dem först när de levererar tjänster. Vi har 

sagt att vi kan hjälpa till med likviditet, men för övrigt ska delägarna 

gemensamt ta ansvar för det gemensamma bolaget. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl John Holmberg 

Fru talman! Bästa lagtingsledamöter, effektivitetsrevisionen är en bra hälso-

kontroll på verksamheten, och den fungerar som vilken läkarundersökning 

som helst. Vilka åtgärder behövs för att uppnå ännu bättre resultat? Vad ska 

vi sluta med, vad behöver vi mer av? 

Ofta när det handlar om att ifrågasätta, problematisera och komma med 

alternativa lösningar kan motparten känna sig trängd och det leder till en för-

svarsmekanism som inte alltid är konstruktiv. Revision kommer från latinska 

ordet revidera, som betyder se tillbaka, men det gäller att ta med sig kun-

skapen om vad som varit för att göra framtiden bättre. 

År 2015 omfattade revisionen ÅHS, Museibyrån, ÅMHM samt upphand-

lingsprocesserna inom landskapets centralförvaltning. Överlag tycker jag att 

svaren avhängda revisionen är tillfredsställande och det finns en tydlighet 

kring hur nuvarande landskapsregering på ett pragmatiskt sätt arbetar inom 

ovan nämnda områden. Några lösryckta exempel. 

Inom ÅHS har en ny tjänst som IT-utvecklingschef inrättats och den cen-

trala frågeställningen om ansvarsfördelningen mellan ÅHS och ÅDA är med-

vetandegjord. 

Inom museibyrån kan vissa arkeologiska funktioner konkurrensutsättas 

för att öka ärendegenomströmningen och uppnå kostnadseffektivitet.  

I samband med renoveringen och utvecklingen av Ålands Museum upp-

stod situationer som för alla inblandade gett nyttiga lärdomar och som säker-

ligen även gav en ökad medvetandegrad och kompetens kring liknande fram-

tida projekt. 

Inom ÅMHM har flera byten på posterna som myndighetschef samt myn-

dighetsjuristtjänsten gjort att utvecklingsarbetet stundtals blivit lidande och 

farten framåt inte så hög som alltid varit önskvärt.  

Det pågående taxa arbetet, som ska vara infört i februari 2017, har som 

målsättning att göra vardagen så kostnadseffektiv och säker som möjligt för 

ålänningar och företagare. Det är något som ofta förs fram från speciellt nä-

ringslivshåll som ett högprioriterat område. Även det kommande verksam-

hetssystemet kommer att bidra positivt med förenklingar och förbättringar i 

form av dokumenterade arbetssätt, rutiner och instruktioner. Allt detta 

kommer garanterat rendera till såväl kostnadsminskningar och snabbare ar-

betsmoment.  

Jag är övertygad om att vinsten med att älta eventuella felaktigheter sällan 

leder framåt. Det handlar istället om att vara lyhörd, utveckla och på så sätt 

skapa strukturer som arbetar i mer produktiva riktningar. Givetvis kommer 

denna effektivitetsrevision skapa starkare och effektivare processer, speciellt 

inom de aktuella områdena. Det är några av vinsterna med en revision. 
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Fru talman! I årsredovisningen på sidan 19 finns en sammanställning över 

de anställdas frånvarostatistik, exklusive ÅHS. Där framgår att sjukfrånvaron 

2015 var cirka 24 procent av den totala frånvaron, som även består av semes-

ter, tjänstledighet, vårdledigt etc. En ökning med nästan 8 procent på ett år. I 

dagar utgör sjukfrånvaron drygt 9000 dagar. Det blir cirka 9 arbetsdagar per 

anställd. Jag tänker inte gå närmare in på kostnadsföljderna av sjukfrånvaro, 

men visst finns det såväl rejäla inbesparingar som förhöjd produktivitet att 

vinna på en minskad sjukfrånvaro. Inte heller att förglömma ett bättre indi-

viduellt välbefinnande. 

En stor del av näringslivet har idag insett nyttan och den stora vinsten som 

finns att hämta med en friskare personal. 

Det finns underbyggda fakta, forskning och beprövad erfarenhet som visar 

att det lönar sig att främja hälsa. Inte bara i minskad sjukfrånvaro utan även i 

ökad produktivitet, bättre kvalitet och trivsel på arbetsplatsen. Resultaten 

från en ny forskning påvisar att det är en mycket stor skillnad på företag som 

har en ordentligt utarbetad rehab policy med väl fungerande rutiner, jämfört 

med dem som saknar detta. Den största skillnaden låg i antal sjukskrivningar 

samt sjukskrivningarnas längd. Detta betyder minskade kostnader för företa-

gen och bibehållen produktionsnivå. 

Enligt beräkningar i Sverige kostar korttidssjukskrivning cirka 10 procent 

av månadslönen per dag.  

En årlig satsning på 200 euro per anställd går jämt upp om något av föl-

jande uppnås: 

 Korttidsfrånvaron minskar med en 1 dag per år och anställd 

 En rehabilitering per 50 anställda undviks 

 En ökning av effektiviteten på arbetet med 1 procent 

Grunden till varje investering är att den kan räknas hem ekonomiskt, och 

investeringar för att förbättra personalens välmående är en sådan investe-

ring. 

Jag har från talarstolen tidigare flera gånger vurmat för betydelsen av att 

våra barn och ungdomar tillgodogör sig en daglig rörelsedos för att bl.a. 

bygga upp sin fysiska och psykiska hälsa. Inaktivitetens negativa verkningar 

följer med in i arbetslivet och när vi pratar proaktiva åtgärder för att minska 

sjukfrånvaro ska vi börja redan i skolåldern. 

En hög sjukfrånvaro är givetvis inget isolerat ålandsproblem. Det är ett 

problem som växer om åtgärder inte sätts in. Sjukfrånvaro var tidigare till 

största delen relaterat till sjukdomar och rena förslitningsskador. Idag växer 

den psykiska ohälsan mest av allt inom sjukfrånvaron och speciellt bland 

kvinnor. Tempot i samhället stiger kontinuerligt och förväntningar och krav 

blir hårdare o hårdare.  

Det här är ett allvarligt läge som är oroande och som också får stora konse-

kvenser, dels för de personer som blir sjukskrivna, dels för samhället och 

samhällsekonomin i stort. 

Jag ser stora ekonomiska och individuella vinster att hämta runt hörnet 

genom att långsiktigt arbeta mot en minskad sjukfrånvaro. En personal som 

trivs och mår bra producerar mer och har ofta lägre sjukfrånvaro. Det är en 

viktig ingrediens i arbetet med att skapa en hållbar ekonomi. 
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Ltl Roger Eriksson, replik 

Tack, fru talman! Jag är glad att ltl Holmberg tog upp problemen kring 

sjukfrånvaro, jag reagerade också på detta på när jag läste det här. Ty-

värr är det en ganska hög sjukfrånvaro. Personalen är den viktigaste re-

sursen vi har. Personal som trivs arbetar också bra och det är bäst för 

alla parter, även ekonomiskt. 

Jag är glad för ltl Holmbergs klargörande. Han nämnde att den fak-

tiska sjukfrånvaron på ÅHS egentligen var nio dagar, om jag uppfattade 

det rätt. Tidigare hörde vi här idag att sjukfrånvaron till och med gick 

upp till 20 dagar. 

Ltl John Holmberg, replik 

Förvaltningen här har nio dagar, ÅHS är exkluderad och finns inte med i 

den här årsredovisningen. 

Ltl Roger Eriksson, replik 

Tack, fru talman! Jag tackar för klargörandet. Summa summarum så är 

det ändå trots det en väldigt hög sjukfrånvaro. Jag är glad att man också 

ska titta på de här frågorna. Lantrådet sade även i sitt anförande att 

detta måste man se över. Det är absolut nödvändigt. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, ltl Eriksson. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, fru talman! Vi i kommunerna och även här i lagtinget har länge 

studerat sjukfrånvaron. Det är ett problem, en stor del av problemen är 

psykologiska. 

Vad gäller ÅHS kan jag inte låta bli att undra över om inte alla dessa 

sparkrav ställer en onödig stress på de anställda som ska fundera ut lös-

ningar istället för att bara göra sina jobb. Tror ltl Holmberg att detta kan 

ha en inverkan på den höga sjukfrånvaron? 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, fru talman! Tack ltl Holmberg. Det som jag har läst och kommit 

fram till är att den psykiska ohälsan ökar sjukfrånvaron i stort. Det kan 

förstås vara personliga problem, men det kan vara också problem på ar-

betsplatserna av de olika orsaker, t.ex. sammanslagningar av avdelning-

ar etc. Jag vill inte desto närmare kommentera vad ÅHS sjukfrånvaro 

består av. ÅHS sjukfrånvaro är heller inte med i årsredovisningen så det 

finns inte några uppgifter där. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Brage Eklund 

Tack, fru talman! Jag tänker i mitt anförande ta upp några punkter i effektivi-

tetsrevisionen. 
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En revision är en tillbakablick på verksamheten och hur den har skötts. 

Det finns påstående om felaktigheter, men det är också rådgivande så man 

kan förbättra verksamheternas förutsättningar. 

Först gör jag en tillbakablick på hur en dålig planering kan bli väldigt illa i 

fortsättningen. Jag tänker närmast på museibyråns ombyggnad. Revisorn 

påpekade tydligt och klart att museibyrån inte borde ha stängt 2012 utan 

borde ha haft verksamhet även under sommarmånaderna 2013.  

Det här är historia. Nu pågår renovering för fullt och i sinom tid ska mu-

seet få sin lösning. Jag lyfter den här frågan för att man i framtiden bör göra 

bättre förstudier, vilket landskapsregeringen också säger i sitt svar. Innan 

man stänger sådana här anläggningar, som är öppna turister och allmänheten 

att besöka, så borde man ha en bättre framförhållning och planering. För stu-

dierna borde vara bättre gjorda.  

I fortsättningen när det gäller sammanslagning av olika myndigheter, som 

vi har hållit på med och som vi fortsättningsvis tydligen ska göra, så är det 

väldigt viktigt att förstudierna blir välgjorda. Man ska inte påbörja verksam-

het eller en myndighet och sedan börja arbeta med myndighetens innehåll 

och hur den ska jobba. Då blir det en process där man i två-tre års tid söker 

formen för verksamheten på bekostnad av dålig service och man kanske inte 

hittar vägen fram för hur man ska hantera verksamheten. Det är en lärdom 

för framtiden. När landskapsregeringen i fortsättningen kommer med nya 

projekt och reformer så hoppas jag att de verkligen tar åt sig av det som gick 

snett när det gäller museibyrån. 

Sedan tänkte jag lite gå in på ÅMHM. I olika anföranden här har det disku-

terats om det behövs en styrelse i ÅMHM. Det är en lagstadgad verksamhet 

och då kanske det inte är nödvändigt med en styrelse. För mig och kanske för 

Ålands Framtid är det inte riktigt klart ännu om det är bra eller illa att ha en 

styrelse. Man bör söka formerna där också. Styrelsen borde ha klara riktlinjer 

på vilket sätt de ska jobba och vilken funktion de ska ha. Ska styrelsen vara 

ett tillrättavisande organ för verksamheten eller ska den pricka av verksam-

hetens pågående arbete? Det är en fråga som jag tror att är öppen för vidare 

diskussion. 

Vidare när det gäller verksamheten inom ÅMHM så har det påpekats flera 

gångar om effektiviteten och timtaxorna. Jag tittade på projektet om taxorna 

som man tog fram här. När det gäller bedömningen om vad som är avgifts-

grundad verksamhet och icke avgiftsgrundad verksamhet så är 40 procent av 

arbetstiden avgiftsgrundad verksamhet. Då börjar man fundera om organi-

sationen är tillräckligt effektiv. Vem ska betala resten av tiden? Här kommer 

taxapålagorna in i diskussionen. Det var förslag på avgiftshöjningar upp till 

t.o.m. 300 procent i ett skede här. Jag känner inte till vad de slutliga avgifter-

na blev, med det som sades tidigare var alldeles för högt. 

Styrelsen borde titta på möjligheten på effektivitetsmätning av handläg-

gande av ärendehanteringen. Jag anser att det är dålig effektivitet i verksam-

heten. Skulle ett privat företag ha en sådan dålig procent i sin verksamhet så 

tror jag att företaget gick i konkurs ganska hastigt. 

När det gäller avgifterna så har jag tidigare sagt att man inte kan få ÅMHM 

att bli självbärande genom taxor, det finns ingen möjlighet. Vi i lagtinget har 

påfört lagar och regler, företag ska rätta sig efter dem och då finns det en 

skyldighet från landskapsregeringen att stå för en viss del av kostnaderna. 

Skulle vi föra alla kostnaderna fullt ut på företagen så är det ganska många 
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företag idag som skulle få slå fast för gott, om man vid årskontroller börjar 

komma upp i sådana taxor så att det är orimligt för småföretagare att överhu-

vudtaget klarar av verksamheten. 

Jag hoppas att styrelsen vid ÅMHM tittar på det här och tar åt sig av kriti-

ken från näringslivet att taxorna är alldeles för höga. Det går inte att bedriva 

en glassförsäljning eller en mindre sommarbutik om man ska bära sådana 

taxor som förslagits.  

Jag hoppas att den här effektivitetsrevisionen kan ligga till grund för dis-

kussion om taxorna och myndighetens verksamhet också i fortsättningen. 

Tack. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, herr talman! Jag tänkte egentligen ta upp museet. Det var en stor 

grej men det var bara en enda sak som man hade missat och det var ven-

tilationssystemet. Visst kunde museet ha haft öppet längre, men man 

kan inte räkna in i varje projekt att det ska dyka upp någonting stort på 

slutet. 

Däremot är jag lite fascinerad över att man står och pratar om hur av-

gifterna slår fel, men när vi använder det argumentet för att försöka 

hålla avgifter på dagvård och liknande nere så då är det helt felaktigt. 

Men nu är det helt okej att man ska ha låga avgifter för företag och då är 

det helt plötsligt helt okej att förespråka socialismen. Jag förstår inte 

riktigt hur ledamöterna från Ålands Framtid menar? Vi ska inte ta betalt 

för de saker vi gör. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Brage Eklund, replik 

Herr talman! Jag har inte sagt att vi inte ska ta betalt. Jag sade att tax-

orna måste ligga på en sådan nivå så att alla kan acceptera dem. I och 

med att vi sitter som lagstiftande parlament så behöver vi tänka efter 

när vi antar nya lagar vad det innebär för företagen i framtiden när det 

gäller kontrolluppgifter. Vilka taxor kommer att åläggas företagen? Där 

har det missats ganska mycket. Jag tror inte att det är en bra lösning att 

försöka kompensera myndighetens stora kostnader med att öka taxorna 

för småföretagarna. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Många finansieringskrav kommer från EU när vi antar lagarna. Vi kan 

inte gå emot lagar och förordningar som kommer från EU. Vi har egent-

ligen inte något större val. Finansieringen måste skötas på ett eller annat 

sätt. Igen ligger problemet i den åländska litenheten. Skulle vi ha flera 

företag så skulle det vara betydligt enklare. Vi måste i finansiera verk-

samheten på något sätt. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! Vissa av de här lagarna är EU-direktiv och förord-

ningar som ska anpassas. Men som vi vet så har vi en förmåga att tolka 

allting svårare. Avgifterna tror jag inte är fastställda av vilken taxa myn-

digheten tar, det är upp till oss som tar fram taxor. Effektiviteten inom 

myndigheten fastställs inte av EU. Det är vi själva som står för den. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Wille Valve, replik 

Tack. Ltl Brage Eklund formulerar på ett mycket fint sätt sin kritik an-

gående museet. Människan är i regel besjälad av att göra ett så gott ar-

bete som möjligt. Landskapsregeringen tar detta ad notam och anser att 

det finns lärdomar att dra. 

Vad gäller ÅMHM så är det en myndighet som är under reform. Vi 

har en arbetsgrupp, som ledamoten antydde, som ser över hela behovet 

av en styrelse. Behövs styrelsen eller behövs den inte? Min personliga 

åsikt är att befogenheten åtminstone behöver ses över. Vi kommer att 

återkomma med ett mera specifikt förslag.  

Landskapsregeringen har varit mycket tydlig med att det finns en 

mån att höja avgifterna inom ÅMHM, inte så högt upp som de svenska 

nivåerna men så att de närmar sig de finländska. Vi anser dock att detta 

måste ingå i ett kombinerat arbete där både taxasystemet och tillsynsin-

tervallerna hänger ihop, vilket vi jobbar med. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! Jag hoppas att det arbetet åtminstone leder till att 

avgifterna inte blir orimliga för företagen så att de kan utöva sin verk-

samhet i framtiden. Att bara påföra höga avgifter för att kompensera 

myndigheten tror jag inte är en bra lösning för företagandet i framtiden. 

Vi sitter alla här och pratar om att ha förenklade regler, men vi har inte 

sett några förenklade regler ännu och det är dags att man visar det i såd-

ana fall. Att lägga högre avgifter på företagen, utöver de som redan 

finns, tror jag inte är någon bra lösning. 

Minister Wille Valve, replik 

Sedan ska också ltl Eklund minnas att vi har 200 000 euro i budgeten 

för 2017 för effektivering av ÅMHM, vilket i och för sig redan haft en 

viss inverkan på inspektionsfrekvenserna vilket inte är samma som till-

synsintervallerna. Vi kunde läsa på Ålands radio och TV idag att ÅMHM 

gör färre inspektioner än vad Evira rekommenderar inom vissa områ-

den. Den omständigheten gör mig, som ansvarig minister, lite bekymrad 

för det finns väldigt viktiga saker som ÅMHM gör. De ser till att ingen 

försöker sälja griskött färgat som oxkött och inspekterar att ingen på ut-

skänkningsställena säljer alkohol till minderåriga. ÅMHM gör väldigt 

mycket bra saker för det åländska samhället. Det gäller att ge ÅMHM de 

förutsättningar som behövs för att de ska kunna göra detta så effektivt 

som möjligt. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! Jag har inte sagt att ÅMHM inte gör bra saker för det 

åländska samhället, det är på vilket sätt de gör det. 

Jag vidhåller fortfarande att det är något fel när man använder 40 

procent av arbetstiden effektivt för ärendehantering och 60 procent går 
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åt till andra verksamheter. Det är min klara uppfattning, sedan får andra 

ledamöter och personer ha sina åsikter, men det är min åsikt. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Jörgen Pettersson 

Talman! När linjerna för den nuvarande Landskapsrevisionen drogs upp år 

2012 var det för att skapa en professionell revisionsmyndighet istället för de 

politiskt tillsatta landskapsrevisorerna vars granskning var mer styrd av tyck-

ande än fakta. Så blev det och Åland var då bland de sista i Norden att skapa 

en revisionsmyndighet med uppgift att granska såväl regering som lagstiftare.  

Den 1 juli år 2013 var Landskapsrevisionen verklighet och jag är glad att 

kunna säga att den nya myndigheten levererar i stort sett det som önskemå-

len var, förslag till förändringar.  

Idag handlar det om effektivitetsrevisionen för år 2015 och vi kan konsta-

tera att Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS granskats liksom museibyrån, 

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM samt hur landskapet skött 

upphandlingar. Det är bra. Allt kan och ska såklart granskas och just effekti-

vitetsrevisionen är högintressant då den ska koncentrera sig på medborgar-

perspektivet och det enkla faktum att folk förtjänar valuta för sina skatte-

pengar. 

Nu är det med revisioner som med allt annat här i världen. Det går alltid 

att hitta fel om man verkligen försöker. Ibland kan det handla om vad man 

väljer att se och vad man väljer att inte se. Finans- och näringsutskottet har 

här en central uppgift när det gäller att analysera innehållet i revisionen och 

komma med förslag till åtgärder. 

Det låter sig inte göras att gå in på alla detaljer i det rätt omfattande revis-

ionsdokumentet. Landskapsregeringen har i hyggligt ingående svar förklarat 

sina ståndpunkter vad beträffar olika områden. Jag ska ändå beröra några av 

dem. 

Centern stöder beslutet att lyfta IT-säkerheten inom ÅHS och understryker 

vikten av att även inkludera Ålands Digitala Agenda. Detta är ett komplicerat 

och nödvändigt arbete men också dyrt vilket kan vara bra att minnas inför 

stundande budgetarbete, mot bakgrund av besparingskrav.  

Om ÅDA finns många synpunkter men i landskapsregeringens ledarskap 

ingår att stöda och driva på så att uppdraget blir till beställarens belåtenhet. 

Museibyrån har förärats en särskild granskning av Landskapsrevisionen 

som exempelvis tyckt att man haft för många möten på arbetsplatsen. Det är 

kanske på gränsen till onödiga detaljer och något byråns ledning borde han-

tera självständigt. Det som är för många möten på ett ställe kanske är för få 

på andra.  

Betydligt allvarligare är kritiken mot att Ålands museum stängdes ett år för 

tidigt. Med medborgarglasögonen på näsan gick ålänningarna och turisterna 

miste om sommarsäsongen 2013 och det är självklart inte bra. Vår uppgift är 

ju att göra Åland tillgängligt, inte stängt. Just nu har museet varit stängt se-

dan hösten år 2012 och ska öppna igen den 11 augusti i år, lägg det datumet 

på minnet. Beslutet är dock fattat och något vi inte kan göra något åt längre. 

Hoppas bara att förvaltning och regering inför liknande beslut gör tillräckliga 

analyser före och inte efter. 
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Texterna kring ÅMHM är intressanta. Landskapsrevisionen lyfter frågan 

om det överhuvudtaget behövs någon politisk styrning av en verksamhet som 

till i stort sett 100 procent är styrd av lag. Det väcker några intressanta frågor. 

Risken med helt lagstyrd verksamhet är att pragmatism och möjligheter till 

smidiga och åländska lösningar riskerar försvinna. Det är inte bara negativt 

men det kan betyda att myndigheten helt förlorar sin förmåga att göra egna 

bedömningar då sådana faktiskt kan vara viktiga. I den pågående översynen 

av ÅMHM:s arbete så hoppas jag att den här effektivitetsrevisionen utgör en 

viktig del av arbetet. 

Avslutningsvis måste det också nämnas att granskningen av upphand-

lingsprocesserna inom landskapets centralförvaltning stämmer till efter-

tanke. Lagtingets eget projekt ”E-demokrati” med en budget på nästan 2,2 

miljoner euro får rätt hård kritik av vår revisionsmyndighet. Jag förutsätter 

att finans- och näringsutskottet ägnar tid åt att granska hela processen och 

tar reda på vad allt hittills kostat och hur de olika besluten tillkommit. Om 

någon ska föregå med gott exempel när det gäller att följa uppsatta regler är 

det väl Ålands lagting? Det ter sig också lite udda att lagtinget inte anslöt sig 

till Ålands Digitala Agenda men det finns kanske någon förklaring till det. Vi 

lyfter ofta fram behovet av samarbete och borde försöka leva som vi lär. 

Till sist vill jag lyfta nödvändigheten av att ständigt följa upp tidigare revis-

ioner och vad de lett fram till. Det är därför bra att landskapsregeringen i sitt 

svar på effektivitetsrevisionen även lyfter upp några av de åtgärder som ge-

nomförts efter revisionerna 2012 och 2013. Tack för ordet. 

Minister Wille Valve, replik 

Tack ltl Pettersson för flera intressanta infallsvinklar, särskilt kring ar-

betet med förnyelse av ÅMHM-lagen. Visst ligger det en del i det som 

ledamoten säger att pragmatism, smidighet och åländska lösningar eller 

om man så vill; det sunda förnuftet kan gå förlorade. Dessutom finns det 

ett visst värde i de erfarenheter och sakkunskaper som finns företrädda i 

styrelsen. En sak att också ta i beaktande i reformarbetet är att det är 

svårt att göra några paralleller rakt av till liknande myndigheter, ef-

tersom ÅMHM, likt ÅHS, är en organisation som bara finns på Åland, en 

unik åländsk lösning som sådan. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Det som minister Valve lyfte tror jag man ska ha bakom 

örat ganska mycket. Vi kommer antagligen aldrig att nå den verklighet 

där vi kan möta upp till alla lagkrav hela tiden och helt och fullt. Dessu-

tom är det otroligt dyra lösningar. Man ska nog minnas att styrelser oft-

ast består av människor som av andra skäl än av rent ekonomiska och 

professionella bestämmer sig att sätta sig in i frågor. Det är en frivillig-

het som jag tror att är väldigt, väldigt viktig om det sedan gäller styrelser 

som ÅMHM, olika politiska styrelser, frivilliga brandkårer eller idrotts-

föreningar osv. Vi behöver ta vara på frivilligheten på alla sätt vi kan. 

Pragmatismen är svårhanterlig men nödvändig. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. 



  

874 

Kan förslaget att remittera båda ärenden till finans- och näringsutskottet omfattas? 

Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. 

Första behandling  

8 Ändring av landskapslagen om besiktning och registrering 

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 5/2015-2016 
Ltl Runar Karlssons m.fl. lagmotion LM 2/2015-2016 

Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum. 

Första behandling  

9 Ändring av kommunallagen 

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 6/2015-2016 
Ltl Harry Janssons m.fl. lagmotion LM 1/2015-2016 

Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum. 

Första behandling  

10 Ändring av kommunallagen, §§ 23 och 41 

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 7/2015-2016 
Ltl Harry Janssons m.fl. lagmotion LM 3/2015-2016 

Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum. 

Enda behandling 

11 Förenkling av fiskerätt på landskapets fiskevatten 

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 12/2015-2016 
Ltl Mikael Lindholms m.fl. åtgärdsmotion MOT 3/2015-2016 

Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum. 

Enda behandling 

12 Anläggande av rondell 

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 13/2015-2016 
Ltl Harry Janssons m.fl. åtgärdsmotion MOT 2/2015-2016 

Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum. 

För kännedom 

13 Ändring av lagtingsordningen 

Ltl Stephan Toivonens lagmotion LM 4/2015-2016 

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 19 september 2016. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls den 19 september 2016 klockan 13.00. Plenum är avslutat.  

Talmannen önskar alla ledamöter en riktigt skön sommar! 
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