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Lagtingsledamoten Britt Lundberg anmäler om ledighet från dagens plenum på grund 

av sjukdom. Antecknas. 

Första behandling 

1 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 

Talmannen konstateras att utskottet föreslagit att lagförslaget ska förkastas och att be-

slut om förkastande fattas först vid ärendets andra behandling.  

Först tillåts en diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. Till grund för be-

handlingen ligger utskottets betänkande.  Eftersom utskottet har föreslagit att lagför-

slaget ska förkastas kan det väckas förslag om att lagmotionen läggs till grund för be-

handlingen. Väcks inget sådant förslag, förklaras första behandlingen till den delen av-

slutad efter det att diskussionen i ärendet avslutats. 

Diskussion.  

Ltl Roger Eriksson 

Herr talman! Nu har vi lag- och kulturutskottets betänkande 5/2015-2016 på 

vårt bord.  

Det här ärendet har sin upprinnelse i en lagmotion av ltl Runar Karlsson 

m.fl. som senare kommer att berätta om hur de ser på det här. 

Lag- och kulturutskottet har behandlat den här. Sammanfattningsvis kan 

sägas att ur den här motionen framkommer att motionärerna vill att besikt-

ningsintervallerna ska ändras för person- och paketbilar i privat bruk samt 

att veteranbilar inte ska undgå regelbunden besiktning.  

Majoriteten i utskottet föreslår, efter omröstning, att lagmotionen ska för-

kastas.  

Kortfattat majoritetens synpunkter. Vi konstaterar, i likhet med motion-

ärerna, att den åländska bilparken inte utsätts för negativ påverkan som vin-

tersaltning av vägar utgör. Under höranden har det också framkommit att i 

Sverige har Transportstyrelsen föreslagit att kontrollbesiktning ska ske 

vartannat år för personbilar. Det har också framkommit att man i Sverige an-

ser att det här ska träda ikraft i februari 2018. Utskottet har konstaterat att en 

liknande övergång skulle kunna övervägas om det blir aktuellt med föränd-

rade besiktningsintervaller på Åland. Vi har inte ställt oss helt negativa till 

den saken. 

Herr talman! När det gäller veteranbilar så delar vi inte motionärernas 

uppfattning om att veteranbilar ska vara undantagna från årsbesiktningen. 

Under hörandet har det framkommit att gamla bilar, fast de inte används så 

mycket, kan vara i ganska dåligt skick, gummidelar bl.a. bromsslangar kan 

vara av sämre kvalitet. Inte bara åldern utan även skicket är ganska avgö-

rande. Det är också ologiskt att bilar äldre än 15 år ska besiktas men bilar 

över 30 år behöver inte besiktas alls. Jag anser att det inte är trafiksäkert att 

så pass gamla bilar rör sig på de åländska vägarna, fastän i begränsad omfatt-

ning, utan att de överhuvudtaget behöver kontrolleras. 

Det framkom också att det finns en lagöversyn som är aktuell här. Utskot-

tets majoritet anser att en sedvanlig beredning av en lagändring är till fördel. 

Utskottet har också fått erfara att landskapsregeringen under hösten 2016 

planerar företa en översyn av lagstiftningen mot bakgrund av nya EU-

direktiv. Utskottets att landskapsregeringen i samband med översynen även 
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bör överväga förändringar av besiktningsintervallerna. Samtidigt bör land-

skapsregeringen planera i vilken takt de nya bestämmelserna ska införas 

samt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av konsekvenserna för Mo-

torfordonsbyråns verksamhet på Åland. 

Med hänvisning till det så föreslår utskottet att lagtinget förkastar lagför-

slaget i motionen men bringar betänkandets motiveringar till landskapsrege-

ringen för kännedom. 

Ltl Runar Karlsson 

Herr talman! Jag kan konstatera att utskottet är väl i princip till 100 procent 

för den här motionen med vissa betänkligheter. Utskottet ifrågasätter bl.a. att 

man kan frångå att veteranbilar måste besiktas överhuvudtaget. Vi vet att ve-

teranbilar används oerhört begränsat. De måste vara veteranbesiktade, de 

måste ha veteranförsäkringar och i med detta så ställs det stora krav på origi-

nalskick. Den som har en veteranbil i originalskick kör knappast ut med den 

ens när det regnar. Man bara ”finåker”. Det är egentligen helt onödigt att ve-

teranbilar besiktas. Det är egentligen den enda åsikten som utskottet har som 

skiljer sig från motionen.  

När man läser detta så håller man med i punkt efter punkt efter punkt. Då 

blir man lite fundersam varför utskottet sedan säger, trots att de i princip är 

för detta, att man inte vill göra detta. Man ska vänta och se tills man kommer 

med en lagstiftning som även omfattar den här delen. 

Med tanke på att lagberedningen har mycket begränsade resurser och har 

oerhört många lagar på gång så skulle det vara effektiv verksamhet att verkli-

gen ta den här motionen rakt upp och ner. Jag kan inte se någon dramatik 

alls i vårt lilla samhälle att man skulle ändra besiktningen, vilket skulle be-

tyda stora besparingar i kostnader för bilägarna. De finns nog pålagda kost-

nader tillräckligt ändå. Nu väljer man att man ska vänta och se och kanske 

göra detta tillsammans med en annan lagstiftning.  

Den här regeringen pratar ideligen om effektiv verksamhet i många andra 

sammanhang, men här väljer man att göra precis tvärtom. Sanningens minut 

har inte riktigt trätt in för regeringen sedan när det gäller, vilket jag blir för-

vånad och lite besviken över. Men det är ju så där, när det gäller andra så ska 

det vara effektiv verksamhet, men när det gäller landskapsregeringen själva 

så bryr man sig inte så mycket om det. Man väljer att sätta många dagar, 

kanske veckor, på lagberedningen för just detta och göra om det från början 

igen. Utskottet har inte varit kritiskt ens till innehållet och den juridiska na-

turen, utan man tycker att även det är bra. Jag blir lite förvånad att utskottet 

inte har gått in för det. 

Slutligen föreslår jag att den här lagmotionen ställs till grund för vidare 

behandling så att vi får en omröstning här i salen. Tack. 

Talmannen 

Begärs ordet?  

Ltl Bert Häggblom 

Jag understöder ltl Runar Karlsson förslag. 

(Hörs inte. Mikrofonen inte påslagen). 

Talmannen 

Begärs ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. 
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Under diskussionen har ltl Runar Karlsson, understödd av ltl Bert Häggblom, föreslagit 

att lagmotionen ska läggas till grund för ärendets fortsatta behandling. Ärendets sakliga 

behandling avbryts därför så att det kan fattas beslut med anledning av ltl Runar Karls-

sons förslag. 

Omröstning kommer att verkställas. 

De som omfattar att lag- och kulturutskottets betänkande kvarstår som grund för be-

handlingen, röstar ja. De som omfattar ltl Runar Karlssons förslag röstar nej.  

Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd. 

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

Majoritet för ja. Lagtinget har beslutat att lag- och kulturutskottets betänkande utgör 

grund för den fortsatta behandlingen. 

Talmannen konstaterar att utskottet föreslagit att lagförslaget ska förkastas och att be-

slut om förkastande fattas först vid ärendets andra behandling. 

Diskussionen är härmed avslutad. Konstateras att utskottet har föreslagit att lagförsla-

get ska förkastas och att förslag om förkastande tas upp till behandling vid ärendets 

andra behandling. 

Ärendets första behandling är avslutad. 

Första behandling 

2 Ändring av kommunallagen 

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 6/2015-2016 
Ltl Harry Janssons m.fl. lagmotion LM 1/2015-2016 

Först tillåts en diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. Till grund för be-

handlingen ligger utskottets betänkande.  Eftersom utskottet har föreslagit att lagför-

slaget ska förkastas kan det väckas förslag om att lagmotionen läggs till grund för be-

handlingen. Väcks inget sådant förslag, förklaras första behandlingen till den delen av-

slutad efter det att diskussionen i ärendet avslutats. 

Diskussion. 

Ltl Roger Eriksson 

Herr talman! Nu har vi lagutskottets betänkande 6/2015-2016 på vårt bord. 

Upprinnelsen till den här behandlingen är en lagmotion av Harry Jansson 

med flera. I motionen föreslår man att kommunallagen för Åland ska ändras 

så att en medlem landskapsregeringen inte ska vara valbar till valet av presi-

dium i kommunfullmäktige. Det föreslås att den här ändringen ska träda 

ikraft i januari 2018. 

Utskottet ställer sig principiellt positivt till en översyn av reglerna om val-

barhet till kommunernas fullmäktigepresidier, men konstaterar att ärendet 

inte är brådskande eftersom förändringar av denna typ inte bör företas under 

en pågående mandatperiod. Enligt vad utskottet fått erfara planeras en över-

syn av kommunallagen. Eftersom en regelrätt beredning av lagstiftningsä-

renden är att föredra samtidigt som ärendet inte är brådskande så föreslår ut-

skottet att motionen ska förkastas men att betänkandets motivering ska 

bringas landskapsregeringen för kännedom. 
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Ltl Harry Jansson 

Tack, talman! Jag vill börja med att tacka lagtingets personal i synnerhet IT-

avdelningen och vaktmästare Hans Grönvall för att ha åstadkommit ett fun-

gerande hus av denna plats, Strandgatan 25. 

Talman! Föreliggande motion har på sätt och vis haft en positiv behandling 

i lag- och kulturutskottet. Men orsaken till att vi då har reserverat oss, jag 

själv, ledamöterna Häggblom och Eklund, är helt enkelt att vi ser annorlunda 

på behovet av att göra en ändring av valbarheten. 

Jag tror att vi alla minns den debatt vi hade vi under våren där vi diskute-

rade lagmotionens bakgrund och i synnerhet den jävsproblematik som upp-

står till följd av att ministrar, medlemmar i den åländska exekutiva delen av 

förvaltningen, också innehar högre förtroendevalda poster i kommunerna. 

Det här leder till en obalans, en jävsproblematik som är nog så komplicerad 

och ibland kopplad till den pågående översynen av landskapsandelsreformen 

etc. med allt vad det innebär. I den mån ministrarna deltat aktivt på kommu-

nal nivå, i synnerhet på styrelsenivå i kommunerna så har vi en problematik 

när det är dags för den kommande behandlingen i landskapsregeringen. Det 

om något borde göra att utskottet kommit till åsikten att detta är en reform 

som brådskar.  

Många har uppfattat att det här är det traditionell oppositionspolitik bara 

för att ställa till det för regeringsblocket. Men tvärtom, det handlar faktiskt 

om att få en fungerande åländsk förvaltning också i vardagen. 

Även om utskottsmajoriteten har en positiv grundsyn så föreslår vi att det 

är lagmotionen som ska läggas till grund för behandlingen. Vi får hoppas att 

alla inser följderna av att man väntar till 2019. Personligen tycker jag att det 

skulle vara mycket märkligt om våra synnerligen upptagna ministrar har möj-

lighet att delta i styrelsemöten dagtid, som t.ex. i Mariehamns stadsstyrelse. 

Hur ska en minister kunna vara fullmäktigeordförande och samtidigt delta i 

stadsstyrelsemöten på dagtid? För mig är det obegriplig logik som ligger 

bakom den ekvationen. Här får vi utgå för att det i så fall kommer att ske en 

omfördelning av de politiska posterna. Någonting annat kan inte jag se som 

en åtgärd, dvs. om inte lagmotionen omfattas. Tack, talman. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Det är oerhört anmärkningsvärt att ledamoten och 

några till i utskottet går emot majoritetens beslut, eftersom vi faktiskt 

tycker precis likadant i den här frågan.  

Det finns någonting som heter positivt förkastande. Här har vi valt att 

ha ett positivt förkastande, t.o.m. med uppmaningar om hur man ska gå 

vidare i den här frågan. Man har ställt upp i val under vissa förutsätt-

ningar och då kan man inte ändra dem under den pågående mandatpe-

rioden. Det är ett starkt argument. 

Att säga att det här inte är oppositionspolitik är också väldigt an-

märkningsvärt eftersom centern har haft regeringsmakten i många, 

många år och aldrig kommit fram med det här förslaget, trots att de 

själva har suttit på de här posterna. Jag är faktiskt förvånad över att det 

här kommer nu så här starkt från ledamoten. Kan ledamoten förklara 

varför det är så? När det gäller stadsstyrelsen så är det klart att man all-

tid behandlar jävssituationen för varje separat ärende på plats. Jag upp-

fattar också att det är ett bekymmer i längden, men det ska vi ändra på i 
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brytningen mellan mandatperioder, inte mitt under pågående mandat-

period.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Bästa ltl Carlsson, när man ställer upp i val så tror jag inte att någon väl-

jer en viss utpekad politiker, som man favoriserar, att ska vara predesti-

nerad att inneha olika befattningar. Det är trots allt, som i detta fall, lag-

tinget som utser ministrar och respektive fullmäktige som utser fullmäk-

tigeordföranden. Jag tycker inte att det här handlar om att inskränka 

den allmänna rösträttens betydelse. Tvärtom, som jag sade inlednings-

vis, att se till att det fungerar i vardagen.  

Varför är det här akut? Ja, bästa ltl Carlsson, det beror på att fyra av 

ministrarna innehar eller kommer att inneha den här typen av position-

er inom kommunerna och då har vi ett problem. 

Vad gäller tidsaspekten så anser vi att det brådskar. Det är inte 

någonting som kan vänta till 2019. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Jag kan bara konstatera att vi delar uppfattning, dock inte vad gäller att 

ändra det under den pågående mandatperioden. Jag har fortfarande inte 

fått svar på frågan varför det nu blev akut brådskande för centern att 

ändra det här när det inte har varit det ett under många, många år tidi-

gare. Jag är helt övertygad om att det är också har funnits tillfällen när 

tre-fyra ledamöter i centern har haft presidieposter i våra olika fullmäk-

tige. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, talman! Ledamotens sistnämnda yttrande förvånar mig lite. Cen-

tern har väl sällan haft mer än två ministrar i regeringen och därmed 

den typen av position av regeringsmakt på kommunal nivå. 

Varför det här brådskar är väl att ingen har tidigare upplevt att fyra av 

sju ministrar sitter på kommunala fullmäktigestolar, presidium, och 

därmed får vi en problematik. Man innehar då en ledande befattning, 

man är en kommuns ombud i politiken i stort på ett helt annat sätt än 

tidigare. 

Jag beklagar, bästa ltl Carlsson, ledamoten har ingen återkoppling 

här till centern i det här fallet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, herr talman! Jag måste instämma med tidigare replikväxlare. Jag 

tycker att det är ett märkligt påhopp. Det kom tydligt fram i ledamotens 

anförande att det var ett direkt påhopp på en enskild minister och det 

tycker jag att är fullständigt oacceptabelt. 

Man blandar sig i det operativa arbetet som Mariehamn stad sköter 

när det gäller dagsmöten eller kvällsmöten och det passar överhuvudta-

get inte i den här salen. Idag har vi en situation bl.a. i ledamotens egen 

kommun där en minister är fullmäktiges ordförande. Inte har vi hittills 

hört några problem kring det, åtminstone har jag inte hört jomalabor 

klaga.  
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Ltl Harry Jansson, replik 

Bästa ltl Kemetter, är det så att en politiker inte skulle tåla att vi diskute-

rar följderna av ett ministerskap som kopplas ihop med andra poster så 

då tror jag inte att den personen ska vara aktiv i politiken. Jag tror att vi 

alla får uppleva mycket hårdare påhopp, som ledamoten kallade det. I 

och med att partikamraten ltl Kemetter tar upp näringsminister Gunell 

så är det för att det är ett konkret bevis på den problematik som uppstår. 

Nu förväntar sig stadssocialdemokraterna att dess minister ska ha möj-

lighet att vara med på stadsstyrelsemötena dagtid. Medan vi som ansva-

rar för hela Åland anser att det inte är möjligt att en minister avsätter så 

stor del av sin tid för att ägna sig åt just stadsärenden. Detta är bak-

grunden till att näringsminister Gunell dök upp som ett exempel. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, herr talman! Jag tycker att debatten startar riktigt tråkigt och på 

en mycket låg nivå. Om vi ska gå in i operativa frågor så i Mariehamns 

stad har vi ett presidium som består av tre mycket kunniga politiker. Om 

fullmäktiges ordförande inte har möjlighet att delta så har han eller hon 

en vice som har möjlighet att dela på det här uppdraget. Månne inte det 

här operativa arbetet ska kunna skötas precis som man sköter det i le-

damotens kommun? 

Ltl Harry Jansson, replik 

Det här var tydligen en känslig fråga. Det här var ett konkret exempel på 

vad dubbelrollen innebär.  

Jag nämnde att fyra ministrar kommer att inneha motsvarande posit-

ioner på kommunal nivå och då får man en problematik. Här har vi 

tidsaspekten, som framkom i replikskiftet. Men den starkaste biten är 

trots allt, som jag nämnde redan inledningsvis, jävsproblematiken. 

I lagmotionen står det av alla oss undertecknare att vi har en obalans i 

beslutsfattandet. Ett jävsförhållande uppstår antingen på kommunal 

nivå eller på regeringsplenum och båda är lika olyckliga. Det är inget att 

förneka att de nämnda fyra ministrarna är fantastiska politiker och duk-

tiga på alla sätt, men vi alla 30 har också ett ansvar för att förvaltnings-

makten fungerar. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Vtm Veronica Thörnroos 

Tack, talman! Bästa ledamöter, i likhet med ltl Harry Jansson tycker jag att 

det kan bli något olyckligt när ministrar också sitter i fullmäktige på ledande 

positioner.  

Jag vill återkoppla till en föreläsning som forskare Siv Sandberg höll här i 

Mariehamn den 8 april. Hon har bland annat gjort en enkätundersökning där 

man har tillfrågat 1 600 kommunpolitiker i Finland om hur de röstar. 67 pro-

cent svarade att de röstade enligt egen åsikt, 24 procent sade att de röstar 

som de tror att majoriteten vill att de ska rösta och 9 procent svarade att de 

röstade såsom de uppfattade att sina väljare ska rösta. Nog om detta. 

I sitt föredrag höll hon också en ganska lång analys och diskussion kring 

dubbla uppdrag i parlament och kommun. Tittar man på antalet parlamenta-
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riker i Europa som har dubbla uppdrag så är andelen 18 procent. Vidare hade 

hon tittat på hur många kommunpolitiker och riksdagledamöter som åter-

finns i parlament och som, så att säga, sitter på dubbla stolar. Där kan vi kon-

statera att Mariehamn är absolut högst i hela landet. Mariehamn ligger för 

övrigt högst i hela Norden, faktiskt i hela Europa. 59 procent av parlamenta-

rikerna återfinns i Mariehamn stadsfullmäktige, jämfört med t.ex. Helsing-

fors-15 procent, Tammerfors-16 procent och Esbo-11 procent osv. 59 procent 

av lagtingsledamöterna finns således också i stadsfullmäktige i Mariehamn. 

Intressant, speciellt när vi diskuterar kommunsammanslagning, vi diskuterar 

landskapsandelssystemet och vi diskuterar kommunreformer.  Är Marie-

hamnspolitikerna så speciella att de ena dagen kan sitta i lagtinget och fun-

dera på vad som är det bästa för hela Åland, för att sedan på kvällen sätta sig i 

stadsfullmäktige och fundera på vad som är det bästa för Mariehamns stad? 

Det är ju inte alltid säkert att det går hand i hand. 

Om jag är rätt informerad så är jag för övrigt den enda parlamentarikern i 

det här parlamentet av dem som är ordinarie invalda som inte innehar ett 

kommunalt uppdrag samtidigt.  

Bästa ledamöter, ingen kritik av någon person här men jag tror att det är 

svårt att som människa tycka olika på dagen och på kvällen. Jag uppmanar 

dem som sitter på dubbla uppdrag, eller eventuellt ämnar åta sig ett sådant 

uppdrag, att fundera på om det är det bästa för Åland och om det är det bästa 

för sin kommun. Tack. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, herr talman! Ledamoten för ett intressant resonemang. Det visar 

den unika situation som Åland verkligen har, man lyfter fram att alla sit-

ter i samma båt. Vi sitter alla med i ett fullmäktige utom ledamoten som 

just höll ett anförande. 

Jag vill lyfta fram två saker. Vill man ändra på det här så då behöver 

man se över lagstiftningen så att man inte kan sitta i ett parlament och i 

ett fullmäktige. Vill vi det? Vill centern ändra lagstiftningen i den här 

frågan? Och för våra kommuner ute på Åland tror jag att det är en stor 

ära att få ha en parlamentariker i sitt fullmäktige. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Nej, centern anför inte att vi ska göra någon förändring i 

lagstiftningen och omöjliggöra att sitta i parlamentet här i Ålands lag-

ting samtidigt som man sitter i ett fullmäktige. Däremot är vi mycket 

tveksamma till att inneha en förtroendepost som fullmäktigeordförande 

eller vice ordförande samtidigt som man sitter här. Det ger på något vis 

jag vill inte säga ett löjets skimmer men det blir lite märkvärdigt när 

landskapsregeringen efterfrågar kommunernas åsikter och många 

gånger så är det styrelsens ordförande eller fullmäktigeordförande som 

ska svara på frågan som man själv har skickat ut. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Herr talman! Då kan jag inte annat än att konstatera att centern nu är 

ute efter att skapa den här gamla vanliga striden mellan stad och lands-

bygd. Det tycker jag att är oerhört onödigt när vi håller på att arbeta i en 

riktning där vi ska samarbeta över partigränserna och vi ska samarbeta 

över kommungränserna för att hitta enighet för Åland. Att nu spä på ha-
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tet gentemot stan och kritiken från landet mot stan, det tycker jag att är 

onödigt att man för en så låg debatt. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Det är tråkigt om ltl Sara Kemetter uppfattade det så. I 

grunden redogjorde jag för den undersökning som forskaren Siv Sand-

berg presenterade här i april. Hon visade på det unika, hon lyfte upp att 

59 procent av parlamentarikerna i Ålands lagting också återfinns i full-

mäktige i Mariehamn. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, talman! Ltl Thörnroos nämnde att så många på Åland sitter på två 

stolar. Kan inte det bero på Ålands litenhet? Det var min första fråga. 

Jag är inte invald som ordinarie medlem i Ålands lagting, jag sitter på 

en ersättarplats, men jag valde aktivt att inte ställa upp i de båda valen. 

Jag ställde enbart upp i valet för Ålands lagting. Anser ltl Veronica 

Thörnroos att man endast ska sitta på en stol? Hur kommer det sig då 

att det inte har varit fallet när ltl Thörnroos själv suttit på två stolar? 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Jag vill säga två saker. För det första så redogjorde jag för en undersök-

ning som visar att det åländska parlamentet och Mariehamns fullmäk-

tige är väldigt nära varandra. Man kan nästan säga att de går hand i 

hand, åtminstone till 59 procent. För det andra så sade jag också i det ti-

digare replikskiftet att man säkert kan sitta i fullmäktige, det är min per-

sonliga åsikt, men jag tycker inte man ska inneha en ledande position. 

Jag tycker inte att man ska vara ordförande. Jag tycker att det är märk-

ligt när man som minister skickar ut en förfrågan till en kommun och så 

sitter man själv som fullmäktigeordförande och svarar på frågan och se-

dan skickar man tillbaka den till sig själv. Jag tycker faktiskt att det är 

märkligt. Det finns så mycket duktigt kommunfolk på Åland så jag är 

säker på att det finns plats för alla. 

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Under perioden 1989-2009 satt ltl Thörnroos i Brändö kommunstyrelse. 

Under tiden 2003-2009 satt ltl Thörnroos i Ålands lagting. Under åren 

2009-2011 satt ltl Thörnroos i Brändö fullmäktige. Från 2009 och 

framåt satt ltl Thörnroos i landskapsregeringen. Stämmer de årtalen? 

Var detta då inte ett problem? 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Jag kan faktiskt inte erinra mig här och nu om siffrorna är korrekta. Jag 

tror att jag har suttit i kommunstyrelsen i Brändö i 20 år eller kanske 21 

år. Jag är något osäker på när jag började.  

Vad jag försöker lyfta fram här i första hand är att jag talar om rege-

ringsmedlemmarna. Lagtinget skickar inte ut enkäter till kommunerna 

och efterfrågar olika synpunkter. Det är ju landskapsregeringen som har 

den operativa makten som skickar ut frågor till kommunerna. På samma 

vis som ltl Harry Jansson framförde det så tycker jag inte att man ska 



  

10 

sitta i landskapsregeringen och samtidigt åta sig en post som fullmäkti-

geordförande eller vice ordförande. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Jag vill påminna ledamöterna om att i den lokal vi sitter i 

nu så är det extra viktigt att inte några samtal pågår mellan ledamöterna nere i salen. 

Ltl Gun-Mari Lindholm 

Tack, talman! Jag tycker att det här är en jätteintressant diskussion. Jag har 

själv många gånger funderat på den här saken. Under mina 20 år som lag-

tingspolitiker så har jag under 14 av dessa år varit ordförande i antingen 

kommunstyrelsen eller fullmäktige i min tidigare kommun Lemland. Nu har 

jag också fortsatt med det i Kumlinge. Jag tror att många av oss som är med i 

lagtinget som ledamöter också är röstmagneter i sina hemkommuner. Männi-

skor har stort förtroende just för personer som har visat sig vara intresserade 

och också engagerar sig i de kommunala frågorna. Man är på något sätt en 

bärare av de kommunala frågorna också in till lagtinget. 

Visst kan jag förstå problematiken med jävsfrågor. Men åtminstone enligt 

min erfarenhet, och jag undrar om det är så många som har den erfarenheten 

som jag har idag, så är det inte ett problem för man kan jäva sig. Man jävar 

sig ettdera i den egna hemkommunen eller som minister. Antagligen är det 

lättast att man jävar sig i den egna hemkommunen. Jag tror att det allra, allra 

viktigaste är att man som person ändå kan vara den som har ett stort förtro-

ende från sin hemkommun och bär det vidare med sig också in i regeringspo-

litiken. 

Undersökningen av Siv Sandberg som ltl Thörnroos hänvisade till där tror 

jag också att avståndet har betydelse. Om man t.ex. är riksdagsledamot i Fin-

lands riksdag och bor i Rovaniemi då tror jag avståndet har betydelse. Vi som 

bor mera perifert kan också tänka oss att det är ganska svårt att upprätthålla 

ett ministerskap och samtidigt vara fullmäktigeledamot t.ex. i Brändö eller i 

Kumlinge på grund av avståndet. Det är klart att det är mycket lättare att vara 

minister i Ålands landskapsregering och sedan på kvällen gå upp till stads-

husbacken om man dessutom bor på Torggatan. Så där tror jag att avståndet 

har en väldigt stor betydelse. 

Jag har en viss förståelse för den problematiken, men jag ser inte att det 

finns behov att ändra det. Jag tror att vi som människor ändå har så pass 

mycket förstånd att när det gäller så kan man jäva sig. Ytterst är det ändå vik-

tigast att man är bärare av frågorna från just den plats man kommer ifrån. 

Tack. 

Ltl Runar Karlsson 

Herr talman! Jag understöder ltl Harry Janssons förslag om att lagmotionen 

ska läggas till grund för ärendets fortsatta behandling. 

Talmannen 

Under diskussionen har ltl Harry Jansson, understödd av ltl Runar Karlsson, föreslagit 

att lagmotionen ska läggas till grund för ärendets fortsatta behandling. Ärendets sakliga 

behandling avbryts därför så att det kan fattas beslut med anledning av ltl Harry Jans-

sons förslag. Önskar någon uttala sig med anledning av förslaget?  

Omröstning kommer att verkställas. 
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De som omfattar att lag- och kulturutskottets betänkande kvarstår som grund för be-

handlingen röstar ja. De som stöder ltl Harry Janssons om att lagmotionen nr 1/2015-

2016 läggs till grund för behandlingen röstar nej.  

Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd. 

Vtm Veronica Thörnroos 

Herr talman! Jag önskar öppen omröstning. 

Ltl Jörgen Pettersson 

Jag understöder vtm Thörnroos förslag. 

Talmannen 

Förslag om öppen omröstning har begärts, understötts och kommer att verkställas.  

Jag ber ledamöterna Roger Nordlund Gun-Mari Lindholm att biträda vid omröstning-

en. 

Talmannen påminner om omröstningspropositionen; ja för lag- och kulturutskottet och 

nej för ltl Harry Janssons förslag om att lagmotionen ska ligga till grund för behand-

lingen. 

Omröstning kommer att ske efter namnupprop. 

Upprop. 

Lagtinget har med 17 ja-röster, 12 nej-röster och 1 frånvarande beslutat att lag- och kul-

turutskottets betänkande ska utgöra grund för behandlingen. 

Diskussionen fortsätter. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. 

Talmannen konstaterar att utskottet föreslagit att lagförslaget ska förkastas och att be-

slut om förkastande fattas först vid ärendets andra behandling. Diskussionen är avslu-

tad.  

Konstateras att utskottet har föreslagit att lagförslaget ska förkastas och ärendet upptas 

vid en andra behandling. 

Ärendets första behandling är avslutad.  

Första behandling 

3 Ändring av kommunallagen, §§ 23 och 41 

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 7/2015-2016 
Ltl Harry Janssons m.fl. lagmotion LM 3/2015-2016 

Först tillåts en diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. Till grund för be-

handlingen ligger utskottets betänkande.  Eftersom utskottet har föreslagit att lagför-

slaget ska förkastas kan det väckas förslag om att lagmotionen läggs till grund för be-

handlingen. Väcks inget sådant förslag, förklaras första behandlingen till den delen av-

slutad efter det att diskussionen i ärendet avslutats. 

Diskussion. 

Ltl Roger Eriksson 

Herr talman! Nu har vi lag- och kulturutskottets betänkande nr 7/2015-2016 

på bordet. Bakgrunden till den här behandlingen är en motion från ltl Harry 

Jansson som första undertecknare.  Det föreslås ändringar av kommunalla-

gen för Åland så att kommunernas fullmäktige ska kunna besluta att ledamö-

ter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans och att det i en kom-
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muns förvaltningsstadga ska kunna finnas bestämmelser om elektroniskt be-

slutsfattande. 

Hela utskottet har varit enigt om behovet av den här reformen och föränd-

ringen.  

Utskottet föreslår att lagtinget förkastar motionen men samtidigt uppma-

nar landskapsregeringen att i snabb ordning komma till lagtinget med ett för-

slag till en ändring av kommunallagen så att detta ska bli möjligt.  

Utskottet ställer sig synnerligen positivt till förslaget. Ett sådant flexibelt 

förfarande ligger i tiden. Tekniken har gått vidare. Det har stor betydelse, sär-

skilt för kommunerna ute i glesbygden. 

Enligt majoritetens uppfattning är det dock till fördel om lagändringen ge-

nomgår sedvanlig beredning så att eventuell påverkan på annan lagstiftning 

såsom förvaltningslagen utreds liksom vissa öppna tekniska frågor. Det har 

att göra med beslut, elektronisk autentisering. Det förekom också en diskuss-

ion om grundlagens krav på ett motiverat beslut samt även påverkan av för-

valtningslagen. Det finns vissa lagtekniska saker som måste utredas innan 

man tar denna lagändring som vi inom majoritetsblocket ställer oss synnerli-

gen positiva till. 

 Enligt vad utskottet fått erfara så planerar landskapsregeringen en över-

syn av kommunallagen. Utskottet har enigt beslutat att detta ska lyftas ur. 

Utskottet föreslår därför att lagtinget i en kläm uppmanar landskapsregering-

en att i snabb ordning till lagtinget inkomma med ett förslag till en ändring av 

kommunallagen för Åland i enlighet med intentionerna i detta betänkande. 

Utskottet anser enhälligt att den här reformen inte behöver vänta på den 

stora översynen av kommunallagen. Vi lyfter ut det här ärendet för att vi an-

ser att det är viktigt och ser att det är en mycket förnuftig motion. Men majo-

riteten anser att det behövs en lagberedning i brådskande ordning för att 

kunna se hur detta ska kunna uppfylla lagens krav på alla sätt i harmoni med 

övrig lagstiftning som kan beröras. Tack. 

Ltl Harry Jansson 

Tack, talman! Tack även vice ordförande Eriksson i lag- och kulturutskottet 

för en föredömlig presentation av betänkandet och utskottsmajoritetens syn 

på lagmotionen. Jag får tacka utskottet i sin helhet för en mycket positiv syn 

på motionens syfte. 

Det som skiljer oss åt, även i den här frågan, är tidtabellen. Mina medre-

servanter, Eklund och Häggblom även i det här fallet, och jag anser att det 

finns ingen orsak att vänta på en ytterligare beredning av den här frågan. Un-

der hörandena framkom inga invändningar, inga tekniska andra frågeställ-

ningar utöver ett enda mycket väsentligt, det som vice ordförande Eriksson 

nämnde här, vikten av att på ett tydligt sätt motivera våra beslut som fattas 

på kommunal nivå. 

Här visade det sig att vår berömda facit, dvs. Finlands förvaltningslag, in-

nehåller exakt samma skrivning som den åländska förvaltningslagen. Därmed 

borde oron över att det skulle saknas relevans eller tillräckligt underlag för att 

motionen vara skingrad. 

Beslutsfattande på distans vid fullmäktigesammanträden, den första delen 

borde vara något som i synnerhet regeringsblocket skulle välkomna med 

tanke på de stora planer man har på att slopa kommunerna i framtiden. Det 

skulle vara viktigt att få erfarenhet av vad beslutsfattande på distans betyder 
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och särskilt komma igång med de tekniska förberedelserna som krävs. Jag 

tror att alla förstår att med större kommunerna, i synnerhet när vi tittar på 

skärgårdsproblematiken, så är deltagandet på distans med hjälp av dagens 

moderna teknik den största nyttan man kan tänka sig. 

När det gäller beslutsfattande för andra organ än fullmäktige så är det jät-

tebra när det är frågan om mindre känsliga ärenden, och där det trots allt 

krävs ett kommunalt beslut, att man kan ta det över nätet på det sätt som 

skisseras upp i lagmotionen. Man ser till att tillgången till nätet och därmed 

säkerheten är maximal med hjälp av modern teknik.  

Varför jag tycker att det är olyckligt att utskottsmajoriteten, trots det 

mycket positiva bemötandet i stort, inte vill ta tjuren vid hornen omedelbart 

är att utskottet kunde erfara att det redan tillämpas inom en åländsk kom-

mun, Finströms kommun i det här fallet. Vi motionärer tycker att nog att det 

skulle vara bra om lagtinget försöker hänga med så fort som möjligt och se till 

att det som tillämpas inom finns Finströms kommun vad gäller elektroniskt 

beslutsfattande också får ett omedelbart lagstöd. Jag vill gratulera Finströms 

kommun till att ha tagit ett modernt steg in i IT-världen på det sättet. 

Talman! Naturligtvis vill vi motionärer bespara lagberedningen ytterligare 

arbete. Jag tror att den stora översynen av kommunallagen nog kommer att 

fylla lagberedningens vardag oavsett. Som jag sade redan i våras i samband 

med presentationen av lagmotionen så befarar jag att lagberedningen har ett 

jättejobb där och vi kommer att få vänta länge. Utskottsmajoriteten önskar 

naturligtvis en snabbare lagberedning av den här delen. Jag och mina medre-

servanter tycker att det är onödigt att vänta på sådant. Ärligt talat, talman, 

tror jag att detta lagting har antagit lagar på svagare grund än den som har 

framkommit och finns med i beredningen av detta ärende. Tack, talman. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Nu höll sig ordförande Harry Jansson inte till hela 

sanningen. Utskottet har fått ta del av att det finns en del öppna fråge-

ställningar vilket också utskottets vice ordförande redogjorde för. Det 

framkom i vårt arbete i utskottet att det fanns oklarheter vad gäller im-

plementerandet på det sättet som motionärerna föreslår. Det fanns frå-

getecken och det har också vice ordförande redogjort för. Att säga att det 

inte finns några frågor överhuvudtaget stämmer inte överens med den 

information utskottet ger. Sedan kan man ha en annan åsikt och tycka 

som ltl Jansson och anse sig ha mer juridisk expertis än de experter ut-

skottet hörde. Det står ledamoten fritt att göra. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, talman! Min minnesbild motsvarar inte det som ltl Carlsson lyfte 

fram att det skulle ha funnits flera frågetecken i samband med hörande 

utöver det som jag nämnde i mitt inledningsanförande. Direkt efter vårt 

utskottssammanträde kunde vi på plats konstatera den oro som fanns 

vad gäller behovet av att ha lagstöd för motiverade beslut, att det också 

fanns i den åländska förvaltningslagen. Jag förstår ärligt talat inte vad 

ledamoten i övrigt hittar invändningar eller problematik när det gäller 

påverkan på annan lagstiftning. Ledamoten får gärna upplysa oss om de 

sakerna. 
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Ltl Petri Carlsson, replik 

Återigen hänvisar jag till vice ordförandes redogörelse vad som fram-

kom i hörande och den åsikten delar jag. 

Vad gäller ärendet som helhet och att man väljer att rösta emot det 

som majoriteten föreslår så om det var illa i det föregående ärendet så är 

det här mycket, mycket värre. Här har vi tagit till storsläggan ifrån ma-

joriteten och gått emot oppositionen genom att vi tar till verktyget kläm. 

Vi uppmanar verkligen landskapsregeringen. Vi säger också att det ska 

göras i skyndsam ordning, man ska inte vänta på några andra reformer. 

Vi visar verkligen att vi vill det här. Vi har verkligen försökt komma 

emot och kompromissa. Vi tycker precis likadant. Jag förstår inte vad 

som är problematiskt, att man faktiskt tittar på de öppna svåra frågorna. 

Kan ltl Jansson alls kompromissa? 

Ltl Harry Jansson, replik 

Kompromisser ska vi naturligtvis göra, men vi tycker att det är onödigt 

att vänta. Nu ser jag att ministern Fellman har begärt ordet. Kanske 

både ltl Carlsson och jag kommer att få svar på vad som förmodligen blir 

lagtingets beslut i och med att regeringsblocket tycks vara enigt även i 

den här frågan. Vi får se om det finns en möjlighet att få ett liknande 

lagförslag på bordet inom kort. Som jag sade tidigare så är jag tacksam 

för att utskottet är synnerligen positivt. Man är så positiv man kan vara 

förutom att godkänna lagmotionen. Men vi tycker inte att de frågetecken 

som har lyfts under utskottsbehandlingen var till fyllest för att avvakta 

med lagen.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Nina Fellman, replik 

Efter en lite grinig inledning på till lagtingssessionen så kan jag komma 

med glädjande besked. I den här frågan finns det redan ett lag-PM som 

är klart att överlämnas till lagberedningen och där vi har hörsammat det 

budskap som har kommit från samtliga kommuner. När jag har varit på 

besök så har precis de här frågorna lyfts. Det är alltså inte bara centern 

som har insett att behovet av reformer finns här. Vi har också konstate-

rat att eftersom det här är ganska små förändringar så behöver de inte 

vänta till den större översynen av kommunallagen. 

Däremot är det så, vilket naturligtvis ltl Jansson känner till, att det 

finns frågor som vi ännu måste fundera på och som man noga måste 

överväga. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Jag får tacka ministern för den redogörelsen. Vi ska med spänning ta del 

av detta. Förstår jag ministern rätt att det finns ett lag-PM till den här 

delen av kommunallagen?  

Minister Nina Fellman, replik 

Ja, det är så att det finns en lag-PM redo att överlämnas till lagbered-

ningen och det gäller just precis de här mindre förändringarna. Det hin-

der som står i vägen för ett mycket snabbare förverkligande är att lagbe-

redningsresurser ska räcka till också för detta. Oberoende av varifrån 
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förslaget kommer och vilket beslut som fattas här så går vi vidare med 

frågan. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, talman! Det är väl där som ministern fäller de orden som gjort att 

vi reservanter anser att det här ett lagförslag som man kan anta istället 

för att lasta lagberedningen i det här skedet när de ändå håller på att 

titta på hela kommunallagen. Som jag nämnde i våras redan, det är ett 

enormt omfattande arbete när det behövs en lagpromemoria bara för 

den här lilla delen av det kommunala beslutsfattandet. Jag tror att ni 

alla förstår vilket lag-PM som kommer när hela kommunallagen ska på 

bordet. Jag tycker, talman, att det är onödigt att man belastar lagbered-

ningen med det här, men majoriteten har ju alltid rätt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Tony Wikström, replik 

Tack, herr talman! Jag kan bara hålla med mina regeringskollegor här 

när de berättade att vi överlag har varit väldigt positiva till det här. Det 

finns signaler från fältet, kommunerna, att det här vill man ha och det 

kommer att beredas i skyndsam ordning. Det är vi glada för. 

Däremot är jag väldigt förvånad över ltl Jonssons ordval, att det 

knappast finns några frågetecken kring det tekniska. Det finns jätte-

många frågetecken kring det tekniska. I utskottet har vi tagit del av 

många av dessa frågetecken som inte absolut på långa vägar har rätas ut. 

Man ska få en sekretess och en teknik som fungerar och är säker och där 

anonymiteten och den personliga integriteten inte kränks. Det finns 

mycket ta reda på. Vi får räta ut de här frågetecknen i beredningen. Jag 

tror att vi är på samma plan. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Här tror jag då, bästa kollegor, att ltl Wikström säger det kanske som 

kanske har varit förvirrande för utskottsmajoriteten. Här har man tydli-

gen blandat ihop de tekniska problem som finns och som naturligtvis 

ska hanteras av respektive kommun inom ramen för förvaltningsstad-

gan. Där finns det naturligtvis tekniska utmaningar. Men, bästa vänner, 

det är ju upp till respektive kommun att se till, bl.a. det som ltl Wik-

ström sade, att man har ett tekniskt säkert system. Det har ingenting att 

göra med lagtexten som är själva basen för den här typen av beslutsfat-

tande. Tack för den förklaringen, nu förstår jag. Jag blev lite förvirrad av 

de inledande replikskiftena, men nu förstår jag varför man har haft svårt 

att ta detta till sig. 

Ltl Tony Wikström, replik 

Tack, herr talman! Nu kanske gemene man tror att det här är frågan om 

att kunna ha en smarttelefon med videoläge på eller Skype hemma vid 

köksbordet, men det är långa vägar ifrån sådana tekniska möjligheter 

och krav som ställs på den här typen av demokratifrågor. Ofta är det an-

läggningar där bara den tekniska utrustningen kostar upp mot 30 000-

40 000 euro. Sådana anläggningar kanske kan finnas i kommunkanslier 

ute i skärgården och på landsbygden och samordnas med övrig under-
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visning och allt annat. Allt sådant ska ses över, beredas och det ser vi 

fram emot, för vi ska ligga på framkant av den här vågen. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Talman! Jag beklagar, bästa kollegor, ni är säkert förvirrade här. Nu tar 

alltså ltl Wikström upp en del av det här. Jag tror att ledamoten har en 

vision om att i varje kommun, nuvarande kommuner, finns den typen av 

videokonferens som finns inom regeringskansliets korridorer idag. Det 

kommer naturligtvis att kosta. Det kommer att krävas bra utrustning, 

om man inom en kommun går in för beslutsfattande på distans vid full-

mäktigemöten. Men i övrigt när det gäller elektroniskt beslutsfattande 

så handlar det inte om annat än ett datasystem som har säkerheten in-

byggd som vi har belyst i motionen.  

Vi pratar lite förbi varandra här. Jag gör mitt bästa för att försöka 

guida oss vidare. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag tycker att det börjar bli en strid om påvens skägg. Det ver-

kar ju finnas en väldigt stor enighet i lagtinget om att det här är en viktig 

åtgärd. Vi vet att kommunerna efterfrågar det. När geografin sätter hin-

der så måste elektroniken tas i vår tjänst för att vi ska kunna komma 

närmare varandra. Här är alldeles enigt. Det som förvånar mig är den är 

lite gnälliga tonen från ltl Harry Jansson. Som motionär brukar man 

nog uppskatta ett positivt förkastande. Jag har sällan sett ett så positivt 

förkastande, verkligen. 

Jag vill också understryka att även om man tycker att det är väldigt 

lätt i en lagmotion men när man kommer till lagberedning så finns det 

alltid en massa knepigheter att reda ut. Därför behöver den ta vägen via 

lagberedningen. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, talman! Vicetalman får förlåta men alla kanske inte har det tåla-

mod som regeringsblocket har när det gäller vissa saker, i alla fall inte 

när det gäller de självklara. Om vicetalman uppfattade det som gnäll att 

försöka ge kommunerna bästa möjliga redskap för att klara utmaningar 

i vardagen så är det lite märkligt att man kallar det för gnäll. Och även 

att man är förvånad över att man försöker försvara innehållet i sin mot-

ion, särskilt i och med att motionärerna förstås, utskottet och samtliga 

sakkunniga är positiva till det hela. Det enda man hakar upp sig på är 

sådant som är kopplat till förvaltningsstadgan, det som respektive 

kommun har som sitt ansvar, att se till att den tekniska sidan hanteras 

på rätt sätt. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Vi har ju hört här nu att regeringen och ministern är på gång 

med det här. Vi kan väl alla förvänta oss en lagframställning som är or-

dentligt underbyggd och där man har tagit ställning till alla eventuella 

knepigheter. 
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Jag vill gärna att ledamoten preciserar, för det hänvisades i reservat-

ionen att det har införts ett elektroniskt beslutsfattande. Ledamoten 

hänvisade till Finströms kommun, alltså ett beslutsfattande, att man i 

Finströms kommun alltmer försöker ta elektroniken till hjälp. Att 

nämnder och styrelser skulle börja fatta beslut elektroniskt, där skulle 

jag vilja få en precisering från ledamoten. Jag försökte höra mig för med 

övriga utskottsmedlemmar men de kom inte ihåg det här. Jag skulle 

gärna vilja höra detta. Vad syftar ledamoten på? 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, talman! Vicetalmannen är fullmäktigeordförande i Finströms 

kommun. Är det korrekt uppfattat? Den minnesbilden har jag. Nu har vi 

ett system där Finström har tillämpat delar av den här lagmotionen i 

flera år. Det visar ju hur oproblematiskt det är för kommunerna att han-

tera det här. Utan lagstöd har man infört det här via förvaltningsstad-

gan. Finström är inte unikt, även Jomala har gjort det här, vad jag kän-

ner till. När det då har krävts beslutsfattande av en nämnd så har man 

tagit det som ett vapen. Varför, bästa vänner, inte ge kommunerna 

lagstöd i den frågan redan nu?  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Uppfattade jag ltl Jansson rätta att det fanns ett förslag om 

att lägga motioner som grund? 

Ltl Harry Jansson 

Ja. 

Vtm Veronica Thörnroos 

Talman! Jag vill bara understöda ltl Harry Janssons förslag om att motionen 

ska ligga som grund för fortsatt behandling.  

Talmannen 

Under diskussionen har ltl Harry Jansson, understödd av vtm Thörnroos, föreslagit att 

lagmotionen nr 3/2015-2016 ska läggas till grund för ärendets fortsatta behandling. 

Ärendets sakliga behandling avbryts därför så att det kan fattas beslut med anledning av 

ltl Harry Janssons förslag.   

Önskar någon uttala sig om förslaget?  

Omröstning kommer att verkställas.  

De som omfattar att lag- och kulturutskottets betänkande kvarstår som grund för be-

handlingen, röstar ja. De som omfattar ltl Janssons förslag att lagmotionen nr 3/2015-

2016 läggs till grund för behandlingen röstar nej. 

Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd. 

Vtm Veronica Thörnroos 

Tack, talman! Jag önskar öppen omröstning. 

Ltl Jörgen Pettersson 

Understöder ett utmärkt förslag. 
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Talmannen 

Vtm Thörnroos, understödd av ltl Pettersson, har föreslagit öppen omröstning vilket 

kommer att verkställas. Jag ber lagtingsledamöterna Pettersson och Holmberg-Jansson 

att biträda vid omröstningen. 

Omröstningspropositionen var ja för att lag- och kulturutskottets betänkande läggs till 

grund för behandlingen och nej för ltl Janssons förslag att lagmotionen nr 3/2015-2016 

läggs till grund för behandlingen. 

Upprop. 

Lagtinget har med 18 ja-röster, 11 nej-röster och 1 frånvarande beslutat att lag- och kul-

turutskottets betänkande ska gälla som utgångspunkt för den fortsatta diskussionen. 

Begärs ytterligare ordet? Diskussionen avslutad. 

Talmannen konstaterar att utskottet föreslagit att lagförslaget ska förkastas och att be-

slut om förkastande fattas först vid ärendets andra behandling. 

Ärendets första behandling är avslutad. 

 Enda behandling 

4 Förenkling av fiskerätt på landskapets fiskevatten 

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 12/2015-2016 
Ltl Mikael Lindholms m.fl. åtgärdsmotion MOT 3/2015-2016 

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.  

Diskussion. 

Ltl Tage Silander 

Herr talman! Finans- och näringsutskottet har behandlat åtgärdsmotion nr 

3/2015-2016 gällande förenkling av fiskerätt på landskapets fiskevatten. 

Målsättningen med motionen är att åtgärder bör vidtas för att skapa ett 

enda fiskekortsområde för fiske på landskapets samtliga vattenområden. 

Ambitionen är lätt att förstå, samtidigt som det finns beaktansvärda fråge-

ställningar som bör klaras ut innan dylika åtgärder eventuellt vidtas. Det 

handlar om hur stora fiskeinsatser som efter en sådan ändring kommer att 

göras på respektive område och därmed vilka risker för överfiske som kan 

uppstå, och det finns oklarheter hur ett dylikt fiskekort skulle prissättas. 

Herr talman! Utan att gå in på ärendet i dess alla beståndsdelar vill jag 

meddela att utskottet fann innebörden i motionen intressant och värd att be-

akta, samtidigt som utskottet för sin del anser att de ambitioner som ingår i 

motionen inte bör verkställas som en isolerad företeelse, utan att kommande 

eventuella ändringar bör göras inom ramen för en helhetslösning där fritids-

fiskarnas, sportfiskarnas och yrkesfiskarnas behov beaktas. 

Herr talman! Med detta som grund föreslår finans- och näringsutskottet 

att motionen förkastas, men att betänkandets motivering bringas landskaps-

regeringen till kännedom. Tack, herr talman.  

Ltl Mikael Lindholm 

Herr talman! Vi har alla läst och hört om de bekymmer som fiskarkåren mö-

ter i sin vardag: säl och skarv som äter fångsten och förstör redskap, förbud 

mot drivgarnsfiske och mycket annat. Att dessutom vara tvungen att lösa 18 

olika fiskekort för att kunna fiska på landskapets enskilda vattenområden 

krånglar till det helt i onödan.  
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Motionen vi lämnade in syftar till att göra det lite enklare för våra få fis-

kare att kunna bedriva sin näring. Att införa denna förändring i antalet fiske-

kortsområden kommer inte att innebära någon stor skillnad men kan ändå 

ses som en liten uppmuntran och i samband med andra åtgärder innebära en 

nytändning för våra fiskare och förhoppningsvis få nya fiskare att våga satsa 

på denna bransch.  

Jag ser fram emot att det tas ett helhetsgrepp för fisket som utskottet skri-

ver i sitt betänkande och hoppas att det kan tillsättas en arbetsgrupp som kan 

jobba med att förbättra verksamhetsförutsättningarna för denna utsatta yr-

kesgrupp. Tack. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, herr talman! Tack ltl Lindholm. Det är bra att Lindholm engagerar 

sig för de åländska fiskarna och de blivande åländska fiskarna. 

Jag ställer mig fundersam till att göra ett enhetskort för de åländska 

fiskarna. Det kommer att medföra att belastningen och kriget på vissa 

specifika delområden kommer att bli ganska stort. Blir inte det ett stort 

problem som kommer att skapa en missämja? Idag finns en ganska god 

sämja mellan fiskarna. Jag kan tänka mig att det finns några guldklim-

par i de här olika fiskekortsområdena och där vill ju alla vara. 

Sedan ställer jag mig också frågande till hur tungt det idag är att 

skaffa dessa olika fiskekort för de olika fiskekvotsområdena. Jag har fått 

den uppfattningen att det är relativt enkelt. Jag skulle gärna höra ltl 

Lindholms åsikt i frågan. 

Ltl Mikael Lindholm, replik 

Tack, herr talman! När det gäller eventuellt överfiske så måste det 

kunna gå att titta över. Jag välkomnar ett helhetsgrepp, det har jag abso-

lut ingenting emot. Det går att lösa på annat sätt än att indela områden i 

18 olika fiskekortsområden. 

Yrkesfiskarna måste skicka in en ansökan till landskapsregeringen 

där de prioriterar vilka fiskevårdsområden de vill ha kort på. Det är inte 

alls säkert att de får fiskekort för alla områden, det är inte alls säkert att 

de får fiskekort för de områden som de har prioriterat högst. Det är upp 

till avdelningen som ser hur många fiskekort som ges ut på respektive 

område. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, herr talman! Ltl Lindholm, fungerar det inte så att lite beroende 

på var man bor i förhållande till friskkortsområdena så blir man också 

tilldelade just de fiskekortsområdena? 

Jag ser en problematik i att släppa det fritt. Jag tror att då om någon-

sin kommer det att bli ett fiskekrig. Utan att jag har fiskat på alla områ-

den så vågar jag säga att bland några av de här områdena så är det 

bättre fiske än på många andra. Jag ser det som en självklarhet att det 

kommer att skapa en missämja. Det finns nog en viss sundhet i att ta det 

reglerat. 

Ltl Mikael Lindholm, replik 

Tack, herr talman! Jag tror att ltl Holmberg överdriver risken för 

missämja mellan fiskarna och problemet med överfiske. Om man mär-
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ker att det är stora mängder fiskare som dras till ett visst område så då 

gåt det att sätta fiskeförbudstider. Inte tror jag att fiskarkåren är ute ef-

ter att utrota fiske. Vi vill ha ett starkt bestånd av fisk att fiska på. Att se 

det på det viset att det är bara den som bor närmast ett fiskeområde som 

ska få fiska på det område är jag också lite tveksam till. Fiskarkåren bör 

ha ställen som de kan fiska på stora delar av året för att kunna bedriva 

sin näring. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund 

Tack, herr talman! Det är en angenäm en motion. Vi har tillsatt en grupp för 

att utreda möjligheten för finansiering av Guttorp i framtiden. Vi har diskute-

rat en fiskevårdsavgift för fiskare, sportfiskare och kanske för allmänheten. 

Det är under diskussion, det finns inget slutligt ställningstagandet ännu. I 

den gruppen har man fört en diskussion att alla som fiskar eller kanske alla 

ålänningar ska vara med och betala en fiskevårdsavgift och då borde man 

också få någonting tillbaka. Vi har fört en diskussion om att eventuellt upp-

låta landskapets vatten för sådana som inte har eget vatten idag. Därför tyck-

er jag det är bra att man tar ett helhetsgrepp på det här så att man inte skyn-

dar och skapar ett fiskekort för yrkesfisket. Man borde få ett helhetsgrepp på 

hela Guttorp och finansieringen. Vad ska det bli av fiskevårdsavgiften, eller 

hur blir det? Vi har diskuterat olika utgångsmöjligheter för finansieringen. 

Det är nog bra man lite väntar på den här motionen och kanske lite lugnar 

ner sig med ett fiskevårdsområde för bara yrkesfiskare. Jag anser att man ska 

utreda det här noga. Att tillsätta en grupp till, då blir det grupp på grupp som 

sysslar med samma sak. Man kan ge mandat att utreda även detta till den 

gruppen som idag utreder möjligheterna för att bevara Guttorp. Tack. 

Vicelantrådet Camilla Gunell 

Herr talman! Bästa lagting, jag tackar också för utskottets behandling av den 

här motionen. Jag tycker att de hanterat den på stort allvar men ändå kom-

mit fram till en bra slutsats, att det är viktigt och vettigt att i dagsläget ta ett 

helhetsgrepp om de här frågorna. 

I likhet med det som ltl Brage Eklund nämnde så pågår för tillfället väldigt 

många processer kring fiskefrågor. Om det är något som just nu upptar min 

tid så är det fiske i olika aspekter. Vi förhandlar bl.a. om fiskekvoterna med 

Helsingfors. Det är en sak där fiskarnas och yrkesfiskarnas framtid verkligen 

är avgörande om vi lyckas uppnå en bra förhandling och att de får tillräckliga 

kvoter att fiska på. Det föranleder ett möte i morgon med minister Tiilikainen 

vid ministeriet och ett hörande på fredagen både i grundlagsutskottet och 

jord- och skogsbruksutskottet i Helsingfors. Det tar tid och kräver just nu en 

avvaktan vart vi når där. 

Den andra processen som här nämndes är fiskevårdens framtida finansie-

ring där både ltl Lindholm, ltl Eklund, ltl Holmberg och jag sitter i samma 

grupp. Vi försöker hitta en gemensam lösning för hur finansieringen ska se 

ut. Att vi har möjlighet för fortsatt utplantering är också en helt avgörande 

fråga för ett framgångsrikt yrkesfiske på sikt. 

Dessutom har Åland uttalat en avvikande hållning i frågan om drivgarn 

vilket väcker mycket dubbla känslor så vitt det har kommit mig till känna den 
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senaste tiden. Det är både positivt och negativt beroende på hur man ser på 

fisket. Jag antar att det är därför som utskottet också kommer till en konklus-

ion. Idag är det yrkesfiskets intresse men det är också väldigt mycket sport-

fiskets intresse. Man måste se dessa gemensamt och försöka förhålla sig posi-

tiv till de båda. 

Det som kom fram i behandlingen i debatten innan den här frågan kom 

upp är erfarenheten som landskapet har kring de här olika fiskeområdena. En 

del områden är mycket heta och intressanta för fiskarna och andra är mindre 

intressanta. Det medför att man på något sätt måste skydda de heta fiskeom-

rådena från överfiske vilket kan vara en risk.  

Det är väldigt bra att vi diskutera i termer av hållbar utveckling och bär-

kraft inom olika vattenområden. Det är också en anledning till att ta ett hel-

hetsgrepp och se nu hur alla pusselbitar faller på plats. 

Om det blir fortsatta diskussioner och parlamentariskt gemensamt arbete 

om fiskefrågor så är ltl Lindholm för min del mycket välkommen att delta. 

Tack.  

Ltl Göte Winé 

Tack, herr talman! Man vill framför allt se helheten mellan yrkesfiskarna och 

fritidsfiskarna. 

Ltl John Holmberg nämnde oron, schism mellan yrkesfiskare men också 

mellan fritidsfiskare och yrkesfiskare. Jag tycker att den här motionen bra. 

Varför har vi på det viset att man ska söka fiskekort för varje område? Det 

som framkom i utskottet så kände jag att orsaken var för att reglera fisket. Vi 

fick höra ett exempel.  Över 20 sökande ville fiska i Kastelholmsområdet och 

8 beviljades tillstånd. Man måste se att man får en helhet här, annars kanske 

man vill fiska där det ger bäst. 

Vi har en driftig och bra minister nu så det händer mycket i fiskefrågorna. 

Vi jobbar vidare. 

Talmannen 

Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. 

Först föreläggs betänkandets kläm och efter det motiveringen. Kan förfaringssättet 

godkännas? Godkänt. 

Föreläggs betänkandets kläm för godkännande. Klämmen är godkänd. 

Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd. 

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

Enda behandling 

5 Anläggande av rondell  

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 13/2015-2016 
Ltl Harry Janssons m.fl. åtgärdsmotion MOT 2/2015-2016 

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.  

Diskussion. 

Ltl Tage Silander 

Herr talman! Finans- och näringsutskottet har behandlat åtgärdsmotion nr 

2/2015-2016 som rubriceras anläggande av rondell landsväg 2/Björsby-

Gölby. 
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Motionärerna önskar genom sin åtgärdsmotion att den landsväg som går 

från Näfsby till Gölby ska ansluta till Godbyvägen på den plats där den nuva-

rande fyrvägskorsningen är belägen, dvs. cirka 400 meter söder om den plats 

som av vägplanerarna synbarligen ses som ett bättre alternativ för anslutning 

och anläggande av rondell. 

Utskottet har låtit sig informeras om de nya vägplanerna, och noterar för 

sin del, samt betonar, att det är landskapsregeringens uppgift att se över nu-

varande trafiklösningar, samt att planera nya och förnuftigare trafiklösningar 

där behov av detta föreligger. Detta med beaktande av bl.a. önskad vägstan-

dard och modernt trafiksäkerhetskunnande. Utgångsläget torde vara att änd-

ringar planeras och verkställs i nära samarbete med berörda intressenter 

såsom markägare och kommuner, och att framlagda synpunkter beaktas inför 

kommande beslut och även efterföljs där så är skäligt och rimligt. 

Jag har ytterligare, för en stund sedan, blivit informerad av minister Mika 

Nordberg att man fortfarande utreder frågan. Externa resurser kommer even-

tuellt att anlitas i syfte att uppnå den bästa möjliga trafiklösning.  

Herr talman! Med detta som grund förslår finans- och näringsutskottet att 

motionen förkastas. 

Ltl Harry Jansson 

Tack, talman! Tack även till finans- och näringsutskottets ordförande Tage 

Silander för presentationen.  

Vi kan konstatera att man som politiker ibland tvingas att ta initiativ till 

sådant som kanske ligger lite utanför ens primära intresseområden. Men 

otvivelaktigt ligger allt som har med miljö, hållbarhet och natur att göra oss 

alla varmt om hjärtat.  

Den här åtgärdsmotionen syftar till att slå vakt om kulturmiljön som man 

kan tala om i Gölby- och Björsbytrakten. Det skulle vara ett onödigt våldfö-

rande i naturen att bygga en ny vägkorsning och därmed förstöra det vackra 

helhetsintryck vi har med nuvarande ås. 

Välmedveten om att planerarna alltid har haft sina långsiktiga mål så är 

det ändå vi, som de högsta beslutsfattarna i vårt örike, som har sista ordet när 

det gäller de här frågorna.  

Talman! Jag kommer inte att föreslå någon vidare aktion från min sida här 

idag. Jag nöjer mig med att frågan har väckts. Jag har betonat, som jag gjorde 

i våras, hållbarheten. De som talar sig varma för hållbarhet kan ju knappast 

stöda vägplanerarna när det gäller den här rondellplaneringen. 

Jag hoppas också på den nya dialog som har uppstått på trafikavdelningen 

under minister Nordbergs handledning. Jag är övertygad om att det här är en 

dialog som kan utmynna i att vi får en ny vägdragning men utan onödigt bruk 

av naturmiljön som hittills har varit aktuell inom infrastrukturavdelningen. 

Naturligtvis har jag beredskap att återkomma i den här frågan om det 

skulle visa sig nödvändigt framöver. Tack, talman. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Talman! Den här motionen är behjärtansvärd på det viset att man försö-

ker bevara korsningen eller rondellen på samma ställe och det kan jag 

tänka mig att stöda. 

Jag ställer mig frågande till varför man ska bygga en rondell. Har inte 

motionären funderat på att istället bygga påkörningsfiler och avkör-



  

  23 

ningsfiler? Då skulle det bli ännu mindre ingrepp på miljön och ännu 

mindre mark. Att bygga en rondell ytterligare på en huvudväg förorsa-

kar mera hinder och bekymmer än avkörningsfiler och påkörningsfiler.   

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, talman! Det är en mycket befogad frågeställning som ltl Eklund 

lyfte fram angående den här åtgärdsmotionen. Till grund ligger väl den 

diskussion som har förts med byssborna i Gölby och Björsby. Vi har en 

situation där den här är raksträckan som det är frågan om används i 

alltför hög grad för att testa bilarnas kapacitet. De som bor och berörs av 

vägdragningen i stort anser redan idag att en rondell skulle ta ner in-

tresset att nyttja bilarna hastighetsförmåga just på den här platsen på 

Åland. Visserligen kanske man kan säga att det här borde istället polisen 

sköta, men vi vet alla att det är omöjligt att idka övervakning överallt 

hela tiden. Så därför en rondell.  

Men som ledamoten sade, redan det att man skulle bygga till påkör-

nings- och avkörningsfiler på samma sätt som Godbyvägen i övrigt är 

planerad, det är naturligtvis också en möjlig lösning. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! I tider där vi tittar på möjligheten att spara pengar så 

utan att göra någon matematisk översyn av detta så borde det vara billi-

gare att bygga påkörnings- och avkörningsfiler än en rondell i det här 

fallet. Jag ser att Runar Karlsson, som är lite frälst i de här rollerna, ska-

kar på huvudet, men jag tror att han har fel i det här fallet.  

När det gäller trafiksäkerhetsmässigt så tror jag att om man har or-

dentliga påkörnings- och avkörningsfiler så är det lika säkert som en 

rondell. Att bygga en rondell för att sänka hastigheten är jag inte så där 

tillfreds med, utan då finns det andra metoder som är mycket enklare. 

Talmannen 

Talmannen påminner om att inte nämna andra personer, som inte kan svara på frågan, 

i en replik. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, talman! Ledamoten har helt rätt. De tekniska lösningarna lämnar 

jag och de andra motionärerna mer än gärna åt dem som sist och slutli-

gen ska utforma våra nya vägar. Det centrala är att det inte byggs en ny 

vägdragning där man samtidigt stänger ner anslutningar från den be-

fintliga gamla Godbyvägen och därmed skapar problem, inte minst för 

räddningsinsatser. Motionen syftar till att se på vilken påföljd en sådan 

förändring skulle medföra för bykärnan i Björsby som också måste få en 

ny vägdragning. I övrigt förlitar jag mig på att minister Nordberg ser till 

att det här blir enligt motionens tanke. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen 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. 
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Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

Enda behandling omröstning 

Remiss 

6 Ändring av lagtingsordningen 

Ltl Stephan Toivonens lagmotion LM 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.  

Ltl Stephan Toivonen 

Herr talman! Ärade ledamöter av Ålands lagting och ärade ledamöter av re-

geringen, nu är det min tur att hålla jungfrutal i den nya tillfälliga lokalen. 

Vad passar då bättre än att ha en egen lagmotion? 

Vi kallar lokalen tillfällig men när man tittar i ärendena som är för känne-

dom så har vi ett budgetförslag och när man ser trenden så kanske det här 

blir vår varaktiga lokal. Kanske vi hamnar att hyra ut mormorborgen? 

Herr talman, till saken. Ärendet gäller en lagmotion där jag föreslår att an-

svarig medlem av landskapsregeringen ska vara tvungen att närvara vid ple-

num då ett lagförslag debatteras. 

Jag tror att vi alla vet varför jag har lagt den här motionen, så jag upprepar 

inte de sakerna här och nu. Vi ska försöka se framåt och försöka hitta lös-

ningar för framtiden. 

Vi har haft en lång sommar och en lång paus sedan jag formulerade det 

här. Under tiden har jag träffat några av mina framtida kollegor i veteran-

klubben. Jag frågade då hur det kommer sig att när det finns en exakt skriv-

ning i lagtingsordningen vad som ska och inte ska göras så varför har man 

inte tagit upp deltagandet för de ansvariga regeringsledamöterna i olika 

ärenden? Man svarade då att det beror antagligen helt enkelt på att man har 

bedömt att det inte har behövts. Tidigare har man haft en gentlemannaöver-

enskommelse att om en minister är borta så har helt enkelt en annan minister 

begärt bordläggning och en tredje har understött det. När jag i våras begärde 

bordläggning så råkade faktiskt minister Perämaa ha sitt anförande efteråt 

och han kommenterade mest mitt förslag till bordläggning, men däremot un-

derstödde han inte någon bordläggning. Så tydligen har den här kutymen 

ändrat och därför lägger jag det här förslaget. 

Rent preciserat står det; ” Medlemmarna i landskapsregeringen har skyl-

dighet att vara närvarande för att kunna delta i debatten i plenum då lag-

förslag, som de ansvarar för behandlas i plenum. I annat fall bordläggs 

ärendet automatisk, såvida någon ledamot så önskar.” Med detta menar jag 

att det inte ska vara en automatisk bordläggning för vi har faktiskt små ären-

den, skatteavtal med Uzbekistan och andra, där det kanske inte behövs någon 

minister. Men om någon vill fråga en minister så tycker jag att det är rimligt 

att ministern är på plats och därför har jag lagt fram den här motionen.  

Jag såg att min slarviga sekreterare har skrivit att den ska träda i kraft den 

1 januari 2018, men det ska vara 2017 eller det datum som automatiskt pas-

sar. 
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Jag hoppas att lag- och kulturutskottet behandlar den här motionen på ett 

mer positivt sätt än de förslag som vi har sett här tidigare idag. Tack, herr 

talman.  

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Talman! Jag tycker att det är både förvånande och helt ärligt en aning 

magstarkt av ltl Toivonen att kräva att andra ska vara sina platser när 

han själv väljer bort utskottsarbetet. Vi lagtingsledamöter har ju möjlig-

het att ställa frågor direkt till ministrarna och det sker i utskottet. Under 

plenum har vi möjlighet att ställa frågor till regeringen. Som jag ser det 

så har vi fått fullgoda svar här och detaljerna och de precisa frågorna har 

vi fått svar på i utskottet. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, herr talman! Som jag sade så valde jag att inte titta bakåt utan titta 

framåt. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Ja, framledes finns det också utskottsarbete så vi emotser då att ltl Toi-

vonen deltar i utskottsarbetet och ställer sina frågor där och inte agerar 

så som han har gjort hittills. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Herr talman! Nu har jag som sagt begränsad parlamentarisk erfarenhet. 

Jag minns skolningen ifjol höstas där det sades uttryckligen att i ut-

skottsarbetet ska vi ställa frågor, vi ska inte debattera. Debatten ska vi 

ha i plenum, men det är väldigt svårt att debattera med en person som 

är frånvarande, det är oerhört svårt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Jag är fortfarande förvirrad och undrar vad ltl Toivo-

nen avser med den här motionen egentligen. När det gäller han själv så 

är det inte viktigt att vara fysiskt närvarande, utan då kan han befinna 

sig i ett annat land och föra en dialog och ställa frågor. Vi ställer frågor 

till varandra i utskottet också. Varför är det viktigt just i det här fallet att 

vara fysiskt närvarande men i annat fall kan man vara på en helt annan 

plats? 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Herr talman! Som jag ser det så är det en väldigt stor skillnad på att vara 

frånvarande när det gäller en ansvarig minister som lägger fram ett lag-

förslag eller om det är person från oppositionen som sitter i ett utskott 

och som dessutom har en ersättare. Utskottsarbetet går vidare obero-

ende av hur det är. Men när det gäller lagförslag så kan man inte ställa 

frågor till en person som inte är närvarande. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Det där var ett mycket märkligt synsätt på den högsta 

beslutande församlingen på Åland, lagtinget. Vi ska stifta lagarna. Det är 

en brist om inte alla är närvarande och kan ta beslut om lagarna. Om 
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alla skulle resonera på samma sätt så skulle vi inte kunna stifta lagar. 

Jag förstår inte resonemanget att det är okej att en ledamot, i det här fal-

let Toivonen, är frånvarande fysiskt, men när det gäller andra så ska 

man vara närvarande fysiskt. Jag tycker att resonemanget haltar betänk-

ligt. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Herr talman! Vi stiftar väl inte lagar i utskott, eller har jag missförstått 

det här totalt? Däremot ska vi vara närvarande i lagtinget. Hittills har 

jag varit närvarande varenda en sekund så här långt. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Igge Holmberg 

Tack, herr talman! Ärade ledamöter, jag och vår grupp anser att det finns till-

fällen när ministrars begränsade tid kan användas till bättre saker än att sitta 

i lagtinget. Om en minister kan sprida kunskap om självstyrelsen på nordisk 

eller europeisk nivå istället för att sitta och besvara frågor som lagtingsleda-

möterna de facto har fått svar på i utskottsarbetet redan, så anser jag att det 

är bättre att använda tiden till att sprida kunskapen om Åland.  

Ltl Toivonen ville inte att vi skulle se tillbaka på orsaken till att den här 

motionen har kommit. Men jag tycker ändå att vi ska ta ett steg tillbaka och 

notera att det handlar om att ltl Toivonen in absurdum begärde att få svar på 

frågor som alla andra i salen hade svar på eftersom vi hade följt med i ut-

skottsarbetet och pratat med våra grupper. Det här handlar helt enkelt om 

ännu ett sätt för män att försöka kontrollera kvinnor och vilja ha dem på plats 

där de vill eller inte vill vara. Tack.  

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, herr talman! Vi ska inte titta bakåt, men vi kan titta framåt. Det 

här gäller ju också i remissdebatten. Vid remissdebatten har vi inte haft 

någon behandling i utskottet. Ingen har överhuvudtaget kunnat få något 

svar på några frågor. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Veronica Thörnroos 

Tack, talman! Jag vill säga klart och tydligt att jag inte stöder den här lagmot-

ionen som ltl Stephan Toivonen har lagt fram. Orsaken till att jag inte stöder 

den är de empiriska studier som jag har gjort i samband med att jag har varit 

minister under sex år i Ålands landskapsregering. Även om man så ville och 

önskade att man alltid skulle kunna sitta på plats och ta del av lagtingsdebat-

ten så låter det sig tyvärr inte göras. Därför att en stor del av det arbete som 

sker i landskapsregeringen gör att det helt enkelt är omöjligt. Det kan vara 

möten som gäller framförhandlande under lång tid och där man förväntas 

vara på ett annat ställe och föra Ålands talan i en specifik fråga osv. En annan 

sak som gör att det är omöjligt är att vi i lagtinget har en föredragningslista 

men vi kommer ju väldigt sällan till slut på den listan. I så fall överförs ären-

den till nästa gång och det betyder då att regeringsmedlemmarna ska sitta 

här hela tiden. Jag tror att den här regeringen faktiskt, tillika som andra rege-
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ringar, verkligen försöker närvara i mån av möjlighet. Men att begära att de 

alltid ska sitta här då tror jag nog att landskapet Åland, den operativa delen, 

stannar av precis. 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. 

För kännedom 

7 Förändring av arbetspensionssystemet för landskapsanställda 

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 10/2015-2016 
Landskapsregeringens lagförslag LF 16/2015-2016 

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 21 september 2016. 

8 Ändrad lagstiftning om utkomststöd 

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 9/2015-2016 
Landskapsregeringens lagförslag LF 14/2015-2016 

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 21 september 2016. 

9 Energieffektiv renovering av byggnader 

Landskapsregeringens lagförslag LF 17/2015-2016 

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 21 september 2016. 

10 Kulturhistoriskt värdefulla föremål 

Landskapsregeringens lagförslag LF 18/2015-2016 

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 26 september 2016. 

11 Sänkt rösträttsålder i kommunalval och kommunala folkomröstningar 

Landskapsregeringens lagförslag LF 19/2015-2016 

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 26 september 2016. 

12 Förslag till andra tilläggsbudget för år 2016 

Landskapsregeringens budgetförslag BF 4/2015-2016 

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 21 september 2016. 

13 Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2015 samt landskaps-

regeringens redogörelse över årsredovisningen per den 31.12.20145 

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 17/2015-2016 
Landskapsrevisionens berättelse RB 1/2015-2016 
Landskapsregeringens svar på revisionsberättelsen RB 1/2015-2016-s  
Landskapsregeringens redogörelse RS 3/2015-2016 

Ärendet upptas till behandling vid plenum 28 september 2016. 

14 Fullvärdigt medlemskap för Åland i det formella nordiska samarbetet 

Landskapsregeringens meddelande M 4/2015-2016 

Ärendet upptas till behandling vid plenum 28 september 2016. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls 21.09 klockan 13.00. Plenum är avslutat. 
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Plenum börjar 

Upprop. 27 ledamöter närvarande. 

Lagtingsledamöterna Britt Lundberg och Mikael Staffas anmäler om ledighet från da-

gens plenum på grund av deltagande i möte i Finlands delegation i Nordiska rådet samt 

från plenum 26 september 2016 på grund av utskottsmöten i Nordiska rådet. 

Lagtingsledamot Stephan Toivonen anhåller om ledighet från plenum den 26 septem-

ber på grund av privata angelägenheter.  Antecknas. 
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Andra behandling 

1 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 

Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs lagförslaget för be-

slut i andra behandling. Slutligen föreläggs betänkandets motiveringar för godkännande 

i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Föreläggs betänkandets kläm. Talmannen konstaterar att utskottet har föreslagit att 

lagförslaget ska förkastas. Kan förslaget omfattas? Omfattat. Lagförslaget är förkastat. 

Lagförslagets andra behandling är avslutad. 

Föreläggs motiveringen för godkännande i enda behandling. Lagtinget har godkänt mo-

tiveringen. 

Ärendet är slutbehandlat. 

Andra behandling 

2 Ändring av kommunallagen 

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 6/2015-2016 
Ltl Harry Janssons m.fl. lagmotion LM 1/2015-2016 

Samma förfarande iakttas som vid behandlingen av föregående ärende. 

Diskussion. 

Ingen diskussion. 

Föreläggs betänkandets kläm. Talmannen konstaterar att utskottet har föreslagit att 

lagförslaget ska förkastas. Kan förslaget omfattas? Omfattat. Lagförslaget är förkastat. 

Lagförslagets andra behandling är avslutad. 

Föreläggs motiveringen för godkännande i enda behandling. Lagtinget har godkänt mo-

tiveringen. 

Ärendet är slutbehandlat. 

Andra behandling 

3 Ändring av kommunallagen, §§ 23 och 41 

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 7/2015-2016 
Ltl Harry Janssons m.fl. lagmotion LM 3/2015-2016 

Samma förfarande iakttas som vid behandlingen av föregående ärende.  

Diskussion.  

Ingen diskussion. 

Föreläggs betänkandets första kläm. Talmannen konstaterar att utskottet har föreslagit 

att lagförslaget ska förkastas. Kan förslaget omfattas? Omfattat. Lagförslaget är förkas-

tat. Lagförslagets andra behandling är avslutad. 

Föreläggs betänkandets andra kläm för enda behandling. Klämmen är godkänd. 

Föreläggs motiveringen för godkännande i enda behandling. Lagtinget har godkänt mo-

tiveringen. 

Ärendet är slutbehandlat. 
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Första behandling 

4 Förändring av arbetspensionssystemet för landskapsanställda 

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 10/2015-2016 
Landskapsregeringens lagförslag LF 16/2015-2016 

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som in-

går i betänkandet. 

Diskussion. 

Ltl Harry Jansson 

Tack, fru talman! Bästa kollegor, utskottet har behandlat en mastodont för-

ändring av det finländska pensionssystemet med dess konsekvenser för 

Åland. Tack och lov tillämpar vi, inom ramen för pensionslagstiftningen, sy-

stemet med blankettlagstiftning. Trots att hela åtta lagtingslagar påverkas av 

reformarbetet så har det ändå varit hanterbart för utskottet och därmed för-

modligen också för landskapsregeringen att ta sig an hela paketet. 

Jag tror att inte så många av er vill diskutera detaljerna i reformpaketet i 

det här skedet. Det är viktigt att konstatera att det här ingår i det långsiktiga 

arbetet med att få utökad ekonomisk hållbarhet i allt offentligt fögderi. I det 

här fallet förändrar man pensionsåldrarna men samtidigt behåller man flexi-

biliteten i ålderspensionen. Det är ju bra för den enskilda som vill jobba 

längre och även ha en fortsatt intjäning.  

Nu blir det en enda pensionslag som gäller för hela den offentliga sektorn. 

Det är till fördel också för överskådlighet en av pensionssystemet, även om 

blankettlagstiftningen ändå blir lite mer oöverskådligt för åländsk del. 

Som ni har observerat på sidan 4 i betänkandet har utskottet dristat sig till 

att föreslå en ändring i framställningen från landskapsregeringen. Det beror 

helt enkelt på att i riksdagen i detta nu behandlar en förändring i lagen om 

klientsamarbete inom rehabilitering. Vi tycker att vi ska vara så pass modiga 

att vi redan här gör motsvarande ändring i vår egen lagstiftning. 

Utskottet tackar landskapsregeringen för en bra beredning och ett intres-

sant hörande. Vi kan notera att i motsats till det omtalade konkurrenskraftiga 

kollektivavtalet för Finland så har tydligen den här processen med att skapa 

en mer hållbar pensionssektor gått över förväntan. Samtliga inblandade tre 

parter har varit ense om att detta är ett grepp som behöver tas med tanke på 

de utmaningar som offentlig sektor står inför. Tack, fru talman. 

Talmannen 

Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar.  

I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet. 

Föreläggs förslaget till landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksför-

fattningar om pension för den offentliga sektorn för godkännande. Lagförslaget är god-

känt. 

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i 

landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare för godkän-

nande. Lagförslaget är godkänt. 

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i 

landskapet Åland av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete för god-

kännande. Lagförslaget är godkänt. 
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Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i 

landskapet Åland av arbetstidslagen för godkännande. Lagförslaget är godkänt. 

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 30 och 41 §§ tjänstemannalagen för 

landskapet Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt. 

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 40 §§ grundskolelagen för landskap-

et Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt. 

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 4 § landskapslagen om grunderna 

för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård för godkännande. Lagförslaget är godkänt. 

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 22 § landskapslagen om studiestöd 

för godkännande. Lagförslaget är godkänt. 

Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad. 

Första behandling 

5 Ändrad lagstiftning om utkomststöd 

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 9/2015-2016 
Landskapsregeringens lagförslag LF 14/2015-2016 

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

kandet. 

Diskussion. 

Ltl Carina Aaltonen 

Tack, fru talman! När Finland nu för över beviljandet och utbetalningen av 

det grundläggande utkomststödet från kommunerna till FPA vid årsskiftet så 

kommer vi på Åland att behålla det nuvarande systemet. Det här sköts fort-

sättningsvis även av kommunerna. Därför behövs den här ändringen i blan-

kettlagen om utkomststöd. 

Normalt sker alla ändringar av utkomststöd automatiskt också på Åland. 

Bara i de fall där man vill ha avvikelser så görs förändringar. Den huvudsak-

liga ändringen av den här lagen är alltså mer teknisk. 

Det sker också andra mindre ändringar. En del utgiftsposter som tidigare 

har beaktats i det kompletterande utkomststödet förs nu över till det grund-

läggande utkomststödet. Det här gäller bland annat utgifter för barnomsorg, 

utgifter för fritidsverksamhet för skolelever samt utgifter för anskaffning av 

nödvändig identitetshandling, uppehållshandling och resehandling.  

Utskottet anser att det här främja likabehandlingen av klienter. Det här är 

också praxis, speciellt när det gäller barnomsorgsavgifter och utgifter för fri-

tidsverksamhet. Det här har positiva effekter för t.ex. barn i ekonomiskt ut-

satta familjer som nu kan få sina fritidsaktiviteter ersatta via det grundläg-

gande utkomststödet. Det här är en välkommen förändring eftersom insatser 

för att säkra barns delaktighet i fritid och hobby är av särskild vikt för barn 

som lever i en utsatt situation. Det här betonas bland annat i både regerings-

programmet, det familjepolitiska programmet och i det ungdomspolitiska 

programmet.  

Utskottet noterar också med tillfredsställelse att landskapsregeringen har 

gjort en bedömning av lagförslagets konsekvenser för barn. Utskottet under-

stryker vikten av att barnkonsekvensanalyser görs vid all lagberedning som 

direkt eller indirekt rör barn. Enligt utskottet finns det utrymme för att ytter-

ligare utveckla och förbättra barnkonsekvensanalyserna.  Just nu håller 

http://www.lagtinget.ax/arenden/LF%2016%7C2015-2016/lagforslag-fran-alands-landskapsregering-lf-16-2015-2016-45203#link_29
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Rädda Barnen i en utbildning av hur man gör barnkonsekvensanalyser i 

kommunerna, igår hölls en utbildning för politiker och nästa tisdag för kom-

munala tjänstemän. Det finns en ganska enkel men tydlig checklista som kan 

användas när man gör en barnkonsekvensanalys. Frågor man kan ställa är: 

1. Berör frågan/ärendet barn direkt eller indirekt?  

2. Har berörda barnets eget perspektiv beaktats?  

3. Har beprövad erfarenhet och forskning beaktats?  

4. Vad kan anses vara det berörda barnets bästa utifrån analysen?  

5. Beskriv eventuella intressekonflikter, prioriteringar och avvägningar 

som gjorts. Om barnets bästa inte är en avgörande faktor i beslutet, hur kan 

barn kompenseras? Det här är ett viktigt ämne som Rädda Barnen på Åland 

säkert kan bistå om någon vill fördjupa sig i det här. 

Herr talman! Utskottet har gjort en noggrann genomläsning lagförslaget 

och i samråd med landskapsregeringen föreslår vi ett par mindre ändringar. 

2 § 8 punkten, utskottet föreslår att tillsynsmyndigheten Ålands miljö- och 

hälsoskyddsmyndighet istället för Institutet för hälsa och välfärd insamlar de 

uppgifter som är nödvändiga för uppföljningen av att de tidsfrister som före-

skrivs. Det har framkommit att THL, Institutet för hälsa och välfärd inte sam-

lar in de här uppgifterna på Åland.  

Uppgifterna föreslås samlas in en gång per år. I den finska lagen samlas 

uppgifterna in två gånger per år.  

7 §, eftersom det i 2 § 6 punkten i landskapslag om tillämpning i landskap-

et Åland av riksförfattningar om socialvård har gjorts en avvikelse från 6 § i 

socialvårdslagen föreslås att ”handhas av ett sådant kollegialt organ som av-

ses i 6 § i socialvårdslagen” ersätts med ”handhas av en nämnd eller kom-

munstyrelsen enligt kommunfullmäktiges beslut”.    

Avslutningsvis, fru talman, vill jag understryka vikten av att utkomststöds-

lagen men även andra lagar som berör den åländska befolkningen är använd-

arbar, lätt att förstå, för dels de som berörs både brukare och tjänstemän. En-

ligt 19 § 1 mom. grundlagen har alla som inte förmår skaffa sig den trygghet 

som behövs för ett människovärdigt liv rätt till oundgänglig försörjning och 

omsorg. Utkomststödet är den stödform som beviljas i sista hand för att 

trygga oundgänglig försörjning. Om man skulle vara i den situationen och vill 

söka upp information om hur man ska gå tillväga för att söka utkomststöd 

behöver informationen vara tydlig och lättillgänglig.  

Många kommuner har idag väldigt bra information på sina hemsidor. En 

del har mer eller mindre uppgifter om stödet storlek, hur det beräknas och 

om vad som ingår i det grundläggande utkomststödet. Vissa kommuner be-

rättar vilka intyg och kopior – och det är många man ska ta med sig till det 

personliga besöket hos socialsekreteraren.  

En kommun hänvisar till Finlex och den finska lagen trots att de beloppen 

avviker ganska mycket och de åländska stöden är högre än i Finland.  Jag 

menar att vi behöver avsätta mer resurser på att göra de åländska lagarna 

mer användarvänliga i de fall de riktar sig direkt till befolkningen, så som vi 

har gjort med hälso- och sjukvårdslagen, barnomsorgslagen, polislagen osv.  

I utskottet har denna fråga diskuterats och ansvarig minister delar denna 

uppfattning om att på sikt bör även denna lag förändras med brukarperspek-

tivet i fokus.  

Sedan är det viktigt att landskapsregeringen tydligt informerar kommu-

nerna om förändringarna i denna lag om utkomststödet samt att kommuner-
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na, alla 16, går in på sina hemsidor och gör de nödvändiga uppdateringarna 

så att allmänheten får rätt information från och med årsskiftet.  

Så, det som verkade som bara en liten ändring av utkomststödslagen 

kommer att innebära en hel del arbete ute på fältet. Det är helt nödvändigt att 

kommunernas socialtjänst förverkligas ur många olika aspekter. Det här är 

bara en av dem. Tack, fru talman. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Tack, fru talman! Det är en intressant diskussion som utskottsordfö-

rande Aaltonen för. Utskottsordförande Aaltonen är mycket väl insatt i 

den problematik som vi har haft med socialvårdslagarna. 

Jag fäste uppmärksamhet vid behovet av tydligare lagstiftning på det 

här området. Man riktar lite kritik mot kommunerna att de inte hante-

rar detta optimalt. Vore det inte en bra början att vi härifrån lagtinget 

skulle göra det enkelt och transparent för medborgarna precis som ltl 

Aaltonen var inne på? Vi skulle ha en egen lagstiftning helt och hållet på 

det här området så att man faktiskt skulle kunna följa med och se vilka 

rättigheter man har direkt av den åländska lagen istället för det här kao-

set som vi lever med i dagens läge. Borde inte utskottet ha haft tydliga 

skrivningar om det här om man har haft en konstruktiv diskussion med 

både ministrar och andra i den frågan? 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Tack, fru talman! Ja, naturligtvis är det här en fråga som också har varit 

upp till diskussion under tidigare regeringar. Det här är ingen ny fråga. 

Jag tror att frågan blir allt mera aktuell nu när den finska socialvårds-

lagstiftningen skiljer sig alltmer. Jag tror att just användbarheten är en 

viktig fråga som måste diskuteras i det åländska parlamentet, inte bara 

när det gäller socialvårdslagarna utan för all lagstiftning som tas fram. 

Men då krävs mer resurser hos landskapsregeringen och lagberedning-

en. Det krävs också ett ganska grundläggande arbete som måste göras 

gemensamt för att ta fram nya sätt att presentera åländska lagar.  

Ltl Axel Jonsson, replik  

Vi från Ålands Framtid har alltid förivrat att vi ska ta oss an det arbete 

som krävs för att införa egna lagar på det här området. När man säger 

att det krävs resurser för att göra det så ska vi samtidigt vara medvetna 

om det som utskottsordförande Aaltonen nyligen sade, allt det merar-

bete som skapas ute i kommunerna på grund av det kaos som vi lever 

med i dagsläget. Det är svårt att veta vad som gäller. Lagarna ändras 

plötsligt i Helsingfors och vi tvingas göra panikartade förändringar här, 

det om något skapar väl merarbete och gör det svårt för oss att hänga 

med. Det skulle vara betydligt enklare om vi tog oss an det lilla initiala 

merarbete som krävs för att få fram en lagstiftning som passar de 

åländska förhållandena och som vi vill ha. Sedan skulle vi ha det svart 

på vitt vad som gäller för ålänningarna och våra medborgare som är i 

behov av utkomststödet i det här fallet. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Fru talman! En bra början är att få i gång kommunernas socialtjänst. Då 

är det i alla fall ett organ som ska göra de här förändringarna i sitt in-
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formationsmaterial. Nu ser de här 16 hemsidorna väldigt olika ut fast de 

rör samma sak; nämligen ekonomiska och sociala stöd. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom 

Talman! Jag hade inte tänkt ta till orda i det här ärendet. Men med anledning 

av det sista som utskottsordförande sade i replikskiftet så vill jag säga att i ut-

skottet fick vi alla höra att landskapsregeringen har begränsade resurser på 

lagberedningen. Det sker så mycket inom de sociala områdena med lagar som 

ännu inte riktigt är hundra procent på plats. Därför var det inte läge nu att 

börja göra en speciallag för den här biten, utan det är någonting som kommer 

senare. Tack. 

Talmannen 

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 lagen om utkomststöd för godkännande. Lagförslaget är godkänt. 

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

För kännedom 

6 Sänkning av penningautomatmedel för Pommern 

Ltl Stephan Toivonens budgetmotion BM 53/2015-2016 

7 35000 Penningautomatmedel, Pommern 

Ltl Bert Häggbloms m.fl. budgetmotion BM 54/2015-2016 

Båda ärenden upptas till behandling i samband med ärende nr 9 på föredragningslistan. 

Remiss 

8 Energieffektiv renovering av byggnader 

Landskapsregeringens lagförslag LF 17/2015-2016 

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. 

Vtm Veronica Thörnroos 

Tack, fru talman! Som jag har förstått så har vi ett lagförslag som rör energi-

effektiv renovering av byggnader. Jag var själv ansvarig minister för energi-

frågor i den förra regeringen och lade fram det lagförslag som ligger till grund 

för debatten idag. 

I samband med den processen så försökte landskapsregeringen i mån av 

möjlighet göra det så enkelt som möjlighet för ålänningarna och våra företag 

vad gäller energideklarationer. Vi var särdeles glada att man på rikshåll i Fin-

land hade gjort ett antal undantag för verkstäder, industribyggnader och 

simhallar etc. Vi valde också därför att gå in i samma riktning, så många un-

dantag som möjligt. 

I det lagförslag som ligger noterar jag att det goda försöket till trots tydlig-

en inte har fallit kommissionen fullt ut på läppen, eftersom man nu önskar 
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förändringar i 4 § som är en komplettering av den tidigare texten, och delvis 

förändringar i 10 §.  

Avslutningsvis tycker jag ändå att det var värt ett försök att göra det så en-

kelt som möjligt för ålänningarna och för företagen. Nu är det lite tråkigt att 

vi har fått lite på fingrarna från kommissionen, men vi får väl rätta oss i leden 

efter det. Tack.  

Vicelantrådet Camilla Gunell 

Tack, fru talman! Det här är en riktigt bra talordning eftersom vtm Thörn-

roos, tidigare energiminister, var den som lade fram huvudlagen till det änd-

ringsförslag som nu ligger på bordet och lagförslaget behandlades här i lag-

tinget under 2014. 

Vi kanske lade ribban lite väl lågt, vi lade den på samma nivå som på riks-

sidan när det gällde vilka byggnader som skulle ges undantag från energide-

klaration. Efter det har vi fått en skrivelse från EU, i april 2016, där man på-

talade att vi har vidgat undantagsmöjligheterna aningen för brett. Därför är vi 

tvungna att smalna av det här och nu föreslå förändringar så att färre bygg-

nader omfattas av undantagsmöjligheten. Det är den ändringen som nu ligger 

på lagtingets bord för beslut. Tack, fru talman. 

Ltl Sara Kemetter 

Tack, fru talman! Bästa lagting, varför jag begärde ordet i en sådan här tek-

nisk lag, där det inte sker några förändringar, beror på att jag under min 

första mandatperiod under den förra mandatperioden satt i social- och miljö-

utskottet och den här var en av de lagar som vi faktiskt arbetade oerhört 

mycket med.   

Precis som ni har kunnat höra från tidigare anföranden så lade man egent-

ligen ganska låga krav för att kunna möjliggöra lättare förutsättningar för nä-

ringslivet. 

Vi diskuterade detta längre. Det är en form av en näringspolitisk åtgärd 

som man försöker bedriva här på Åland. Vi har ganska höga energikostnader 

på Åland. Att driva industrier och andra stora utrymmen har visat sig vara 

ganska kostnadsdrivande och då har vårt näringsliv andra förutsättningar än 

runtomkring oss. Som med många saker i EU så påverkas vi också av direkti-

ven. Det var tråkigt att vi här inte lyckades hitta en fil där vi kunde ha under-

lättat och därför måste man göra de här ändringarna. 

Inom byggbranschen ser vi att det sker stora förändringar. Vi har bostads-

områden i Mariehamn där man har passivhus. Vi har stora lokaler, PAF:s lo-

kal men också Övernäs skola, som också drivs mycket energisnålt. Vi är nog 

på väg i en ny riktning. Sist och slutligen kanske det inte är så illa egentligen. 

Kanske vi borde vara steget före i det åländska näringslivet men också När 

det gäller husbyggandet för att kunna göra vinster på andra sidan.  Är man 

steget före i hållbarhetsfrågor så kan man spara pengar och göra större vins-

ter i längden. Tack. 

Talmannen 

Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. 

Kan förslaget att remittera ärendet till social- och miljöutskottet omfattas? Förslaget är 

omfattat. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. 
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Remiss 

9 Förslag till andra tilläggsbudget för år 2016 

Landskapsregeringens budgetförslag BF 4/2015-2016 
Budgetmotion BM 53-54/2015-2016 

Talmannens förslag är att detta ärende remitteras till finans- och näringsutskottet.  

Diskussion. 

Minister Mats Perämaa 

Fru talman! Landskapsregeringen avger sitt förslag till andra tilläggsbudget 

för år 2016. 

Det mesta torde tala för sig själv i detta förslag. Tre saker vill jag beskriva 

lite närmare för lagtinget. 

Det är säkerligen de frågor som har uppfattats som intressanta frågor poli-

tiskt; kapitalinsatsen till Kraftnät Åland, finansieringen av Pommerndockan 

samt övergångsstödet till Sottunga kommun. Jag beskriver de här frågorna i 

den ordningen.  

Kraftnät Åland, kapitalinsats, under den här mandatperiodens första år 

fick landskapsregeringen konstatera att det brister i konkurrenskraft i det 

åländska samhället. Det ledde till hotet av nedläggningen av chipsfabriken i 

Saltvik som ni alla känner till att diskuterades här livligt tidigare.  

Inom andra områden finns det också behov av att stärka företags konkur-

renskraft. Inom förädlingen av primärnäringarnas produktion på mjölk- och 

ostsidan finns det bekymmer. Problem har uppdagats inom förädlingen av 

kött. De här sakerna gjorde att det blev naturligt och lägligt för landskapsre-

geringen att diskutera konkurrenskraftssituationen på Åland. De här diskuss-

ionerna ledde till något som landskapsregeringen beskrev som konkurrens-

kraftspaket som lanserades här tidigare under våren. I samband med till-

läggsbudgeten i våras så sade landskapsregeringen att vi har för avsikt att till 

de delar vi har tagit fram en konkurrenspaket så vill vi återkomma till lag-

tinget i tur och ordning med de åtgärder som vi vill genomföra för att uppnå 

den förstärkning av konkurrenskraften som konkurrenskraftspaketet då för-

pliktigade oss till. Här finns en del i det hela. 

Vi vet att vi har höga energiöverföringskostnader på Åland i jämförelse 

med omvärlden. Detta beror åtminstone delvis på satsningarna i reservkraft 

som har genomförts på Åland. 

Under den här diskussionen som har pågått så har ingen ifrågasatt behovet 

av reservkraft. Själva satsningen i sig har aldrig blivit ifrågasatt, åtminstone 

inte i landskapsregeringens diskussioner med näringslivet. Kostnaderna är 

förstås en annan sak. 

Kraftnät Åland har totalt sett fått 50 miljoner i euro i extra anslag i stöd för 

den här satsningen via staten. Landskapsregeringen har tidigare gjort en ka-

pitalinsats på 5 miljoner euro för att stärka bolaget i samband med satsning-

en. Nu föreslår landskapsregeringen ytterligare en kapitalförstärkning på to-

talt 3,2 miljoner euro fördelat på fyra år från och 2017 och framåt. De här be-

rättar jag för att ni ska inse att den här kapitalinsatsen bara är en liten bit av 

hela paketet och hela kostnaden. Avsikten är att något dämpa överförings- 

kostnaderna brett över hela Åland och på det viset stärka konkurrenskraften. 

I denna tilläggsbudget äskar landskapsregeringen om lagtingets bifall för 

denna åtgärd. I budgetmotiveringarna nämner vi att beredningen av frågan 

om en eventuell notifiering pågår ännu. Så småningom kommer landskapsre-



  

38 

geringen att komma fram till ett ställningstagande om huruvida stödet behö-

ver notifieras eller inte, om det är att betrakta som ett stöd i kommissionens 

ögon eller inte. 

Pommerndockan, under en längre tid har en kommitté, Pommernkommit-

tén, tillsatt av Mariehamns stad, jobbat med frågan om hur man långsiktigt 

ska trygga Pommern som ett musealt föremål som ska finnas till beskådande 

för oss ålänningar och för omvärlden, dels av kulturella skäl givetvis men 

också besöksnäringsaspekten har varit viktig. Mariehamns stad har tagit på 

sig ansvaret för att bereda en lösning som håller på sikt. Redan under förra 

vintern presenterade Pommernkommittén sina tankar för landskapsrege-

ringen. Den nu lanserade modellen som är under upphandling var det som 

föreslogs. Det skulle kräva en finansiering på 5 miljoner euro för landskapets 

del i huvudsak med PAF-medel. Landskapsregeringen sade sig vara villig att 

stå för den finansieringen. Det finns också ett arv på 750 000 euro som skulle 

vara en del i den totala finansieringen för landskapets om 5 miljoner euro. 

Detta beskrev landskapsregeringen för lagtinget i våras i tilläggsbudgeten, 

den som lades i april. Glädjande nog fann vi att ett enhälligt lagting stod 

bakom den här finansieringen, jämte de andra besparingsförslag som land-

skapsregeringen beskrev i samma tilläggsbudget med den fördelningen. 

Med detta starka stöd i ryggen har landskapsregeringen nu begärt kom-

pletterande uppgifter av Mariehamns stad till den här delen. Landskapsrege-

ringen har nu beredskap, utgående från landskapsregeringens egen vilja, vi 

vill respektera ingångna avtal och utgående ifrån lagtingets starka ställnings-

tagande, att fullfölja detta och ge ett stöd på högst 5 miljoner euro för detta 

viktiga behjärtansvärda ändamål. 

Så som har framkommit i medierna så finns det en diskussion om 

huruvida budgetramarna i det här projektet kommer att hålla. Pommern är 

ett intressant ämne, det diskuteras och det finns många sakkunniga. Marie-

hamn stad äger detta ärende i beredningen. Det kunde vara på sin plats att 

utskottet hör Pommernkommittén i den frågan som ett litet försynt förslag 

kanske i det här skedet. 

Landskapsregeringen vill såtillvida binda upp det med lagtingets bifall att 

stödet är högst 5 miljoner euro.  

Sedan Sottunga, efter sommaren kom representanter från Sottunga kom-

mun till landskapsregeringen för att berätta att de har ett akut likviditets- och 

finansieringsproblem av äldreomsorgen. Budgeten för 2016 höll inte för Sott-

ungas del. I den situationen som rådde då hade man betydligt flera klienter 

på institutionsvård inom äldreomsorgen. Pengarna flöt ut betydligt fortare än 

vad de flöt in.  

Landskapsregeringen behandlade detta i brådskande ordning. Vi träffade 

givetvis representanter från Sottunga kommun. Jag som finansminister träf-

fade sottungaborna. Landskapsregeringen har gått in för att föreslå att lag-

tinget beviljar Sottunga ett övergångsstöd för att trygga finansieringen av 

äldreomsorgen med beaktande av de problem som Sottunga har. 

I samband med detta besked har landskapsregeringen efter interna över-

läggningar i offentligheten sagt att ett övergångsstöd är tänkt för Sottunga. 

Sedan när landskapsregeringen går vidare med relevant lagstiftning, dvs. 

kommunindelningslagen och kommunallagen, så kommer Sottunga att vara 

en del i det paketet så att Sottunga kommer att tillhöra någon annan större 

enhet efter denna mandatperiod. 
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Det finns inget riktigt lagstöd för att ge Sottunga ett extra stöd. Vi bedömer 

att lagparagrafen som beskriver särskilt understöd inte är tillämplig i detta 

fall. Sottunga kan inte göra upp en plan som visar att deras ekonomi kommer 

att reda upp sig i framtiden. 

Det här har alltså landskapsregeringen beredskap att göra, ge 200 000 

euro för 2016. Det kommer sannolikt att krävas mera pengar under 2017, 

2018 och 2019. Nu vill vi se om lagtinget vill ge oss den rätten att ge Sottunga 

pengar. Tack. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Sottungas situation har gått att förutse, den är inte av 

övergående natur sade ministern, och det står även i beredningen. Jag 

håller helt med om det. Jag upplevde en viss olust när jag fick det här 

första gången presenterat för mig. Återigen ska vi här bevilja medel till 

Sottunga. Det har gått att förutse och det är inte av övergående natur. 

Det som gör att det är mera okej nu är att landskapsregeringen faktiskt 

har varit oerhört tydlig. Det här är historiskt. Ingen annan landskapsre-

gering tidigare har någonsin talat ur skägget och sagt som det är, att 

man behöver förändra kommunstrukturen. Det säger den här land-

skapsregeringen och det vill jag ge beröm för. Vi måste göra någonting 

åt detta. Det är bra att man säger som det är för en gångs skull. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Landskapsregeringen såg det som nödvändigt och hederligt 

i förhållande till sottungaborna att berätta om den bedömning som vi 

gjorde. Efter att Sottunga äskade till landskapsregeringen gjorde vi be-

dömning över den ekonomiska utvecklingen och vilka utmaningar Sott-

unga har inom äldreomsorgen. Att äska om ett stöd som inte skulle vara 

kopplat till att vi ser det som en övergångsperiod, där Sottunga efter den 

här mandatperioden kommer att höra till en större enhet, det låg inte 

framför oss då när vi analyserade siffrorna. Sist och slutligen blev beslu-

tet om tydlighet ganska enkelt. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Den slutsatsen delar jag. Det är bra att man konstaterar att det måste 

finnas en viss bärkraft vilket inte finns i det här fallet. Det ska bli oerhört 

spännande att höra fortsättningen på den debatten om det är så att nå-

gon hävdar att det går att lösa den här situationen. Då vill jag i så fall 

höra vad lösningen långsiktigt är för Sottunga och den kommunindel-

ning som vi har idag. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, fru talman! Jag begär kompletterande upplysningar på två fråge-

ställningar. Den första rör Pommern. Har landskapsregeringen känne-

dom om de totala renoveringskostnaderna, både när det gäller flytdock-

an och fartyget, som kommer att behöver göras före Pommern är i full-

gott skick? Jag har förstått att det som aviseras nu är i första hand för 

dockan för att förhindra att den i princip sänks. Var kommer den totala 

kostnaden att landa? 
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Vad gäller Sottunga så vill jag hävda att landskapsregeringen använ-

der Sottunga kommun som en murbräcka för att försöka slå igenom en 

kommunreform. Jag kommer att återkomma till detta i mitt anförande. 

Här och nu vill jag fråga; vad är ett övergångsstöd? 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Gällande Pommerndockan så har jag inte siffrorna till den 

delen exakt med mig. Jag kan ta siffrorna med till utskottet. I det un-

derlag, som ligger till grund för landskapsregeringens utsago att stöda 

projektet högst till 80 procent eller högst 5 miljoner euro, där ingår 

också de kringbyggnader som är planerade i samband med själva dock-

an, alltså kajbyggnader och också anslutningskonstruktioner mellan 

själva fartyget och Sjöfartsmuseet. Till de delar finns de bitarna med-

räknade i projektet, annars kan man inte räkna med 80 procent, 80 pro-

cent av det, då får man en summa som ligger någonstans mellan 6-7 mil-

joner euro.  

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, jag noterade att ministern inte hann svara på min andra fråga. Jag 

tar frågan en gång till. Vad är ett övergångsstöd? Jag har faktiskt inte 

hittat det i beredningen. Är det något påhittat stöd nu? I det momentet 

som det hänvisas till här återfinns inte några skrivningar om ett över-

gångsstöd. Jag skulle gärna ta del av vad det är något. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Såtillvida har vicetalman fullständigt rätt. Det finns ingen 

lagparagraf i landskapsandelslagstiftningen som pratar om ett över-

gångsstöd. Det finns någonting som heter särskilt understöd, men det är 

villkorat med att kommunen ifråga ska kunna presentera en plan för hur 

man kan reda upp sin ekonomi själv, med de verktyg man har. Sottunga 

har sagt att de inte ser några möjligheter till det och landskapsregering-

en gör samma bedömning.  

Om lagtinget beviljar övergångsstöd så kommer det att ske vid sidan 

av lagstiftningen. Begreppet övergångsstöd hänger så tydligt ihop med 

att landskapsregeringen har för avsikt att reformera kommunindel-

ningslagstiftningen så att Sottunga därefter, i enlighet med den lagen, 

ska tillhöra en större enhet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Det är en lite annorlunda tilläggsbudget som vi nu har på 

vårt bord. För det första, utgående ifrån den hårda debatt som den här 

regeringen inledde sitt arbete med så hade vi trott att det skulle ha varit 

minskningar som vi skulle få ta del av. Tvärtom, underskottet ökar nu 

med ungefär 1,6 miljoner. Vi är upp i en mycket hög summa. 

Det som förvånar mig mest är två saker av tre som ministern 

nämnde; Sottungapengarna och Pommernpengarna. Jag undrar varför 

de pengarna tas upp i den här tilläggsbudgeten? Det som ska tas upp i 

en tilläggsbudget ska vara oförutsett och något som ska ske omedelbart. 

Mig veterligen finns det ingen ansökan om de här pengarna inne från 
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Sottunga ännu. Det skulle vara bra om ministern kan berätta om peng-

arna kommer att gå ut det här året. Samma sak när det gäller Pommern. 

Vi har varit väldigt tydliga från lagtingets sida att det är 5 miljoner som 

gäller. Mig veterligen så kommer inte det projektet heller att komma 

igång under det här året. Varför tar man upp pengarna nu? Är det för att 

belasta 2016 så mycket som möjligt för att 2017 ska bli ett bättre år? Vad 

är tanken? 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Nu när landskapsregeringen föreslår att Pommerndockan 

ska kostnadsföras så kommer vi tillbaka till det underskott som den 

förra landskapsregeringen lämnade efter sig, mellan 17-18 miljoner 

euro, trots att vi kostnadsför Pommerndockan med 2,75 miljoner euro. 

Den här landskapsregeringen behöver inte skämmas för sig, åtminstone 

gäller det den tidigare finansministern och den nuvarande.  

Orsaken till att det kostnadsförs nu är strikt förvaltningsmässigt. Min 

avdelning, samma tjänstemän som jobbade under finansministern 

Nordlund, anser att det är korrekt att kostnadsföra projektet nu då vi 

samtidigt står i beredskap att ge, via beslut i landskapsregeringen, be-

skedet till Mariehamns stad att vi avser att finansiera det här. Det är helt 

korrekt förvaltningsmässigt.  

Ltl Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Jag tror och anser att ingen finansminister ska behöva 

skämmas över det som man har föreslagit i någon budget. Allting som 

finns i 2016 års budget finns det orsaker till. Jag är ytterligare stärkt i 

den uppfattningen med tanke på att finansminister Perämaa inte har ta-

git bort någonting i den här tilläggsbudgeten. De facto så bygger man på 

istället.  

Det känns ändå lite knepigt i Sottungafallet. Jag hoppas att vi ska få 

mera besked i finansutskottet. Här kommer man till lagtinget och begär 

pengar för något som det ännu inte finns en formell begäran om. Det är 

också en lite speciell situation. Det var det ena. 

Det andra är det som vtm Thörnroos var inne på. Jag är själv en varm 

förespråkare för Pommernprojektet. Men samtidigt måste man konsta-

tera att timingen är väldig tokig nu, att vi ska sätta mellan 6-7 miljoner i 

betong och landskapet ska lägga ut 5 miljoner samtidigt som vi går åt 

vissa andra områden väldigt hårt, bl.a. hälso- och sjukvården i vårt sam-

hälle.  

Talmannen 

Tiden är ute.  

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Underskottet för 2016 skulle ha minskat med ungefär 1 mil-

jon euro om vi inte skulle ha kostnadsfört Pommerndockan nu. Rikt-

ningen är helt klart den rätta. Vi kostnadsför Pommern, det är en en-

gångskostnad som lagtinget tillsammans med landskapsregeringen sagt 

att vi ska förverkliga. Visst, vi kan gärna diskutera tidpunkt och vad man 

ska göra i samband med lågkonjunktur. Under den förra lågkonjunktu-



  

42 

ren, när det var finanskris, då satsade dåvarande landskapsregering 

ändå på sjöfartsmuseet för att hedra sjöfarten och den historia vi har.  

Att göra Pommerndockan till någon sorts lösning på våra ekonomiska 

problem då är man fel ute. Men diskutera gärna konceptet, det är ett in-

tressant ämne. 

Sottunga kom till landskapsregeringen med det beskedet att pengarna 

kan det vara slut innan året är slut. Landskapsregeringen värnar om 

äldreomsorgen och vill säkerställa sig om att människor får den vård de 

behöver. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Ingrid Johansson 

Talman! Den liberala gruppen stöder landskapsregeringens tilläggsbudget 

som helhet. Det är glädjande att se att Ålands Musikinstitut gör satsningar 

som är populära och dessutom bringar intäkter. Den liberala gruppen värnar 

om kulturarvet. Vi tycker att det är bra att man investerar i Pommern. Kul-

turarvet kan vi inte se kortsiktigt på. Vi har att ett ansvar att förvalta det inför 

kommande generationer. Dessutom bringar Pommern en hel del medel till 

åländska näringslivet, särskilt genom turismbranschen som vi så många 

gånger pratar väl om här i plenisalen.   

Talman! Jag vill också beröra Sottunga. Vi har idag en situation i en 

åländsk kommun som i det privata skulle betecknas med en konkurs. Och 

vem hamnar i kläm? Jo, de enskilda. Jag tror, och hoppas, att var och en 

härinne känner heder och respekt för det enorma arbete som utförts av sott-

ungaborna själva. Den insatsen som de kommunala representanterna har 

drivit är någonting utöver det vanliga. Vi kan inte heller anklaga de enskilda 

för den situation som har uppstått. Därför stöder den liberala gruppen det 

övergångsstöd man vill ge till Sottunga för att kunna säkerställa att de boende 

får den service som de har laglig rätt till. 

Men nu är det nya tag som gäller. Vi behöver föra en aktiv regionalpolitik 

där resurser sätts på service och inte på administration. Vi behöver öka in-

flyttningen till glesbygden, för det är inte kommungränserna som avgör vil-

ken service som finns utan huruvida det finns befolkningsunderlag.  

Men hur vitaliserar vi skärgården och glesbygden? Jag ser tre viktiga åt-

gärder: För det första; bra kommunikationer. Här innefattas skärgårdstrafik, 

kollektivtrafik, vägar och smart regionalplanering så att exempelvis daghem 

och skolor är på väg till jobben. För det andra; det offentliga Åland ska driva 

på utvecklingen då det gäller distansarbeten. Det är klart att det är lättare att 

bo i periferin om man inte behöver pendla till jobbet alla dagar i veckan. För 

det tredje; vi behöver skapa arbetsplatser i periferin genom att bland annat 

stärka Åland som turistdestination och upphandla närproducerad mat. 

Talman! När vi möter våra kolleger från Finland brukar vi säga: ”Det som 

är bra för Åland är också bra för Finland”, samma logik gäller här: ”Det som 

är bra för glesbygd och skärgård är bra för Åland”. 

 Jag är övertygad att en fortsatt konstgjord andning för att upprätthålla 

kommungränserna varken gynnar glesbygden eller Åland som helhet. Vi i den 

liberala lagtingsgruppen stöder därför regeringens ambitioner med det fort-

satta arbetet med kommunreformen för Åland. Tack, talman. 
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Ltl Runar Karlsson 

Fru talman! För ett år sedan lade regeringen Gunell fram sin fjärde tilläggs-

budget för det året. Denna budget visade ett underskott om 12 miljoner där 

skatteinkomsterna beräknades till 239 miljoner. 

Nu, fru talman, efter nästan ett års regerande lägger regeringen Sjögren, en 

motsvarande tilläggsbudget som visar på ett underskott om drygt 17 miljoner 

där skatteinkomsterna beräknas till 242 miljoner. Alltså en försämring på 8 

miljoner. 

Aldrig någonsin har skatteinkomsterna varit så höga och aldrig någonsin 

har underskottet varit så högt. Förlåt, fru talman, det sista var inte riktigt 

sant. Tidigare har underskottet också vara större, det var år 2009 då även 

Perämaa var finansminister. Då var underskottet nästan 22 miljoner. Det här 

visar att den ekonomiska politiken håller på att haverera. 

Vi har ju hört hur minister Perämaa gång på gång kritiserat den förra rege-

ringen som leddes av lantrådet Gunell. Siffrorna som jag nyss redogjorde för 

visar att förra regeringen hade bättre koll på finanserna än vad den nuva-

rande har, åtminstone hittills. Dessutom så var den förra regeringen mera 

vänligt sinnad till en bra sjukvård, skolor, barnomsorg och äldreomsorg. 

Nu säger regeringen att det går bra att minska anslag till sjukvården, 

minska anslag till kommunerna för att upprätthålla skolor, barnomsorg och 

äldreomsorg om man bara effektiviserar. Visst ska man effektivisera och det 

görs det dagligen. Men man kan inte effektivisera i all evighet. Man kommer 

till en punkt, och dit har vi nu kommit, där man inte kan göra mer för mindre 

pengar.  

Personalen inom sjukvården, skolorna, barnomsorgen och äldreomsorgen 

är redan idag belastad till bristningsgränsen vilket medför en hög sjukfrån-

varo som i sig är dyr för samhället. Dessutom är risken större till fel behand-

ling och skötsel då man belastar personalen hårt. 

Nej, fru talman, det är nog dags för regeringen Sjögren att tänka om genom 

att satsa mer på vård, skola och omsorg och mindre på de andra områdena. 

Vi i centern hade hoppats att det i denna tilläggsbudget skulle finnas ett 

tillfälle att tillrättalägga de besparingsmisstagen som man tidigare röstade 

igenom här i lagtinget. 

Fru talman! För övrigt så har vi erfarit att skatteinkomsterna till landskap-

et ökar med 12,5 miljoner, den så kallade skattegottgörelsen, så nog borde en 

del av dessa pengar gå till de som behöver det mest, det vill säga de som är 

sjuka, de som behöver omsorg inom barndagvården, de som behöver lära sig 

räkna och skriva i skolorna och de gamla som inte längre klarar sig själva. Det 

är deras rättighet och vår skyldighet att få och ge den vård och omsorg de så 

väl behöver. 

Fru talman! Att skattegottgörelsen ökar med 12,5 miljoner är en följd av 

god och långsiktig politik som i sin tur medfört låg arbetslöshet och god före-

tagaranda som i sin tur medför ökade skatteinkomster. Det blir en positiv spi-

ral av den politik som tidigare har förts. 

Den förra regeringen brottades visserligen med underskott, ett hanterings-

bart underskott vill jag påstå, men kunde ändå upprätthålla en bra sjukvård, 

en äldre- och barnomsorg och skolor som kunde verka och vara i landskapets 

alla hörn.  

Den förra regeringen lyckades också hålla ner kommunalskatten som i sin 

tur betydde ökad köpkraft och som i sin tur betydde fler arbetsplatser och 
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ökade skatteinkomster. Det blev en positiv spiral. Frukten av denna positiva 

spiral ser vi nu i form av betydligt ökade skatteinkomster från skattegottgö-

relsen. 

Fru talman! På grund av denna frukt har vi råd att hålla sjukvården minst 

oförändrad och bibehållen åldringsvård, barnomsorg och skolor utan perso-

nalnedskärningar samt också hålla socialskyddet på nuvarande nivå. 

Fru talman! Som jag sade tidigare så hade vi i centern en förhoppning om 

att regeringen tack vare högre skatteinkomster skulle mildra besparingarna i 

denna tilläggsbudget och detta inom sjukvården, barn- och äldreomsorgen, 

inom kommunens skolor och inom socialvården. Så blev det tyvärr inte. 

Till sist, fru talman, vi har i dagarna läst Europarådets konstaterande att 

socialskyddet i Finland motsvarar socialskyddet i Bulgarien, Rumänien och 

Ryssland. Fru talman, vi är väl inte på väg dit ändå? Tack. 

Talmannen 

Jag vill påminna om att som underlag ligger tilläggsbudgeten och det sätter också ra-

marna för debatten. Jag förstår att det finns ett behov av en allmänpolitisk debatt, men 

försök håller er till de ramar som tilläggsbudgeten ställer. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Flitpengens möjliga utslag där visar prognoserna att det till 

och med kan bli 12,5 miljoner euro vid slutförd beskattning i slutet på 

oktober.  

Jag ber att lagtinget diskuterar det faktum att jag som finansminister 

har varit till finans- och näringsutskottet för att diskutera och redovisa 

för den här prognosen. Prognosen har inte förts fram någon annanstans. 

Det finns en möjlighet att den förtroliga diskussion som försiggått mel-

lan finansministern och finans- och näringsutskottet nu har tappat sin 

förtrolighet. Det är centerns som för fram det. Vi vet alla vilka represen-

tanter lagtinget har i det utskottet. 

Ltl Runar Karlsson måste komma ihåg att centern också var med och 

lade en budget med ett underskott på 17,6 miljoner. Utan kostnadsfö-

ringen av Pommerndockan, vilket vi alla har tagit beslut om tidigare, så 

skulle kursen har varit rätt väg även siffermässigt i det här budgetförsla-

get. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Min vetskap om 12,5 miljoner kommer inte från utskottet. 

Jag har helt andra kanaler för att få uppgifter än det, jag fick uppgifterna 

ännu tidigare än vad landskapsregeringen fick. 

Finansminister Perämaa har gång, på gång, på gång kritiserat rege-

ringen Gunell för att handskas ovarsamt med finanserna. Nu lägger han 

fram en budget som är den näst högsta någonsin. Det är bara han själv 

som har överträffat sig tidigare. Kritiken faller på sin egen orimlighet. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! År 2009 var det finanskris, skatteintäkterna sjönk med 40 

miljoner euro och självklart såg vi ett sådant resultat.  

När jag och regeringen Viveka Eriksson lämnade ifrån oss ekonomin i 

andra händer, dvs. i centerns händer med finansminister Nordlund, så i 

det budgetförslaget som lades för 2012 var underskottet 3 miljoner euro. 
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När ltl Runar Karlsson tillsammans med finansminister Roger Nord-

lund lämnade ifrån sig ekonomin fyra år senare så var underskottet 17,6 

miljoner euro, samtidigt som intäkterna steg hela tiden. Där har vi den 

stora dramatiken. Jag ber att ltl Karlsson och kanske finans- och nä-

ringsutskottet tittar igenom statistiken ordentligt så kommer de att se 

detta som ett faktum. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Det sista välkomnar jag. Centern har suttit med i regeringen 

ända från 1976. Det sparades ungefär 170 miljoner till och med år 2008, 

då var också centern med och sparade.  

Det är sedan naturligt i långvarig lågkonjunktur att man tar av de 

sparade pengarna för att inte alldeles för mycket förstöra för samhället. 

Trots allt så lämnade den förra regeringen ifrån sig ett landskap utan 

skuld, fantastisk socialvård, fantastisk sjukvård och i princip ingen ar-

betslöshet osv. Nu hakade Perämaa upp sig just på den enskild siffra 

som han själv nu förstås tangerar i och med den här tilläggsbudgeten. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Bästa ltl Runar Karlsson, jag kan intyga att det i både regeringen Gunell 

och i regeringen Sjögren finns i två partier som utgör kontinuitet och 

därmed en någorlunda gemensam syn på både den ekonomiska politi-

ken och på social- och hälsovårdspolitiken. Jag tror nog att man kan 

utgå ifrån att det inte kommer att bli så där otroligt stora kast. 

Ltl Runar Karlssons inlägg illustrerar hela problematiken. Vi kämpar 

med underskotten samtidigt som det illustrerar hur svårt det är att de 

facto göra inbesparingar och särskilt inom socialpolitiken och hälso- och 

sjukvården som vi vet att alla partier i den här salen värnar. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Det märkliga är att man då börjar med besparingar inom de 

mjuka värdena; sjukvård, socialvård och bidrag till kommunerna som 

sedan ska finansiera äldreomsorg, skolor och barnomsorg. Varför börjar 

man inte i andra ändan och tar de skarpa värdena först? Nej, tvärtom, 

man ska bygga än det ena och än det andra. Det måste på något vis vara 

någon sorts ideologiskt haveri hos socialdemokraterna i och med den 

här regeringen. Eller är de andra partierna så pass starka så att social-

demokraterna inte kan hävda sig? Det kan mycket väl vara så också. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Om ltl Runar Karlsson ser helheten så ser han ju också att de här peng-

arna till Sottunga handlar ju om värnandet av några enskilda äldre indi-

vider som vi vill se till att oavsett vem som betalar så har de rätt till den 

vård och omsorg som de ska få. Därför stiger landskapsregeringen in 

och ger de här pengarna utan att det egentligen finns något krav på det 

och heller inte lagstöd för det. Vi bara argumenterar för att pengarna ska 

ges därför att dessa individer inte ska hamna i kläm. Det tycker jag inte 

är något haveri, utan det är ansvar om vårt samhälle. 
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Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Det är självklart att man ska hjälpa Sottunga, det gjorde 

också förra regeringen i och med att man lånade pengar som sedan om-

vandlades till bidrag. När man gjorde den förra landskapsandelsrefor-

men så visade det sig att man kanaliserade mycket mera landskapsande-

lar till de svaga regionerna på Åland för att kunna upprätthålla en bra 

service till äldreomsorg, skolor och barnomsorg. Det är ju självklart. 

Problemet är att nu har man vänt och nu börjar man skära ner på de 

mjuka värdena, vilket är förvånande. Man går inte in på de skarpa vär-

dena först. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Tack, talman! Jag hoppas på förståelse för att jag vill kommentera de 

påståenden som ltl Karlsson hade kring sjukvården, trots att det inte in-

går i tilläggsbudgeten. Jag tycker att det är ansvarslöst av centern och 

Runar Karlsson i spetsen att påskina att den åländska sjukvården skulle 

vara på väg mot något haveri. Vi är långt ifrån det. 

Det är också anmärkningsvärt att ltl Runar Karlsson här ger analyser 

av sjukfrånvaron utan en enda saklig grund för sin analys. Ltl Karlsson 

sade att en hög sjukfrånvaro beror på att man är överbelastad. Han, lika 

som jag, och som alla andra vet att beläggningen på ÅHS ser olika ut på 

olika avdelningar. Om centern bedriver sin personalpolitik genom att 

bara ge mera pengar utan att arbeta med andra strukturer; friskvård, le-

darskap med mera, ja då har vi en otroligt besvärlig situation. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Talman! Om ltl Johansson skulle ha hört vad jag sade här så skulle hon 

inte ha sagt det som hon sade. Jag sade så här; ”det här visar att den 

ekonomiska politiken håller på att haverera”. Inte att sjukvården håller 

på att haverera. Åtminstone har jag skrivit ner det här och jag antar att 

jag sade det också. 

För övrigt kommer vi in på detaljer nu med sjukfrånvaro osv. Jag har 

den kunskap jag har. Jag hävdar att det är klart att ju mindre pengar 

man ger till de mjuka värdena, desto färre anställda kan man ha och 

desto färre anställda man har så desto stressigare blir det. Vi vet att 

stress är den största orsaken till sjukfrånvaro. Det tror jag att till och 

med ltl Johansson kan hålla med om. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Tack, talman! Jag förstår precis vad Runar Karlsson säger. Jag hörde 

vad han sade och jag hörde också de undertoner som han hade i sitt an-

förande om att vi i princip kommer att få en vårdkris på Åland vilket jag 

inte alls kan påstå. Regeringen och framförallt lantrådet Sjögren tar ett 

stort ansvar för personalpolitiken. På de platser som jag har makt avser 

jag att föra en personalpolitik som är kunskapsbaserad utifrån de fakta 

man har på bordet, inte utifrån eget tyckande i en plenisal. 
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Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Om bra personalpolitik är att skära ned personalen, och i 

och med detta så blir det bra personalpolitik, så är det en ny företeelse 

som man faktiskt borde kunna exportera och tjäna pengar på. Jag tror 

ingen annan i världen har kunnat åstadkomma detta tidigare. Är det bra 

personalpolitik att färre ska jobba mera? Nej, tvärtom, det brukar vara 

så att flera i personalen ger bättre personalpolitik. Sedan pratar man all-

tid om effektivare verksamhet, ledarskap och bla, bla, bla. Vackra ord 

räddar inte de mjuka värdena. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, fru talman! Tack ltl Karlsson. Jag tycker att regeringen Sjögren gör 

precis rätt. Det som Åland behöver just nu är strukturella förändringar 

inom alla områden. Det betyder inte att någon kommer att fara illa, må 

dåligt eller få en sämre undervisning.  

Hos ÅSUB finns mycket trevlig statistik, men det finns också en sta-

tistik som skrämmer. Tittar man t.ex. på den demokratiska försörj-

ningskvoten där man beräknar antalet personer 0-14 år samt 65 år och 

äldre per antal personer i arbetsför ålder, 15-64 år, så visar det att den 

kvoten år 2015 var 58,6 procent. Den har ökat med drygt 6 procent på 

sju år. År 2030 räknar ÅSUB med att den kvoten är 70 procent och år 

2040 är kvoten 73,2 procent. Det betyder alltså i stort att det är 1/4 av 

ålänningarna, 25 procent, som ska försörja resten. Det är ett bevis för att 

vi behöver göra någonting strukturellt och det gör regeringen Sjögren 

bra just nu. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Den strukturella åtgärden är att man ger mindre pengar som i sin tur 

betyder mindre personal, färre ska göra mera. Det är ingen strukturell 

förändring tycker jag. Det är helt enkelt ett knivhugg i den åländska be-

folkningen, speciellt för dem som behöver vård. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, fru talman! Jag håller inte alls med ltl Karlsson i det fallet. Att 

göra strukturella förändringar behöver inte betyda att folk får det sämre. 

Det kan många gånger vara tvärtom. 

Jag var övertygad om att hela lagtinget skulle vara överens om att ett 

speciellt stöd till Sottunga och dess åldringar var befogat. Jag är ytterst 

förvånad över att landskapsregeringen får kritik i den saken. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Jag har inte hört någon kritik från centern. Det var ett antal 

relevanta frågor, precis som man gör i ett lagting när regeringen kom-

mer med ett förslag. Man måste få fråga och ibland kan det också före-

komma lite kritik. Men man kommer med all sannolikhet att stöda för-

stås de här 200 000 euro. Man har tidigare varit med och stött och gett 

lån som omvandlades till bidrag och det gör man säkert också nu. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Ltl Runar Karlsson radar upp skillnader mellan då och nu, mel-

lan den förra och den nuvarande regeringen. Då var allt bättre och nu är 

allt åt pipsvängen. Då när centern var med sköttes allting bra och då var 

alla belåtna, åtminstone centern, men nu så sköts inget. Men vad är då 

skillnaden? Det som Runar Karlsson radar upp är kommunala verksam-

heter som sköts av kommunerna som också ltl Runar Karlsson är väldigt 

angelägen om att ska finnas kvar i sin nuvarande utsträckning. Det kan 

åtminstone inte vara ÅHS för där har ltl Runar Karlsson varit med i sty-

relsen och fattat beslut om åtminstone 70 procent av neddragningarna.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Det är detaljer, ÅHS. Det var inte 70 procent neddragningar. En stor del 

av 70 procenten var inkomstförhöjningar. Det skulle i praktiken betyda 

mycket små neddragningar.  

Man pratar ofta om centern och centern. Vad vi i centern pratar om är 

de svaga i samhället som man vill ge mindre medel till. Vi kommer inte 

ifrån det att ger man mindre pengar så blir det färre anställda och det 

blir sämre vård. Att prata om strukturella förändringar, modernisering-

ar och effektiviseringar, jag blir faktiskt riktigt trött på de orden. Man 

tror att man som politiker kommer undan alltihop. Det betyder att 

människor får sämre vård. Vi behöver få mera pengar, mera vårdare och 

mera lärare osv. Vi har en ökande befolkning och en åldrande befolkning 

och så står man här och gömmer sig bakom vackra ord, jag blir faktiskt 

lite trött på det. 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag sade ingenting om strukturella förändringar. Däremot sade 

jag att det är kommunala angelägenheter. Det är upp till var och en 

kommun att se till att invånarna får den lagenliga servicen som de har 

rätt att få. Det är upp till Saltvik, det är till Kumlinge och det är upp till 

Mariehamn att se till de skatteintäkterna tillsammans med de land-

skapsandelar man får räcker till för invånarnas lagstadgade verksamhet-

er. 

När det gäller andra verksamheter som är under landskapets regi så 

har vi i stort sett varit helt eniga. Så de verksamheterna kan inte ltl Ru-

nar Karlsson kritisera, för han har varit med om att fatta beslut om dem 

i andra sammanhang. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Jag kan i princip garantera att kommunerna kommer att 

upprätthålla den service som de ska göra utgående från de landskapsan-

delar, skatteinkomster och avgiftsinkomster som de får. Naturligtvis! 

Problemet är sedan att om landskapsregeringen börjar skära för mycket 

i andelarna, som man gör nu med 4 miljoner, så betyder det att man 

måste göra någonting. Då är svaret antagligen skattehöjningar. Då är 

man inne på det som man gjorde i Finland för 15 år sedan, att man 

skulle lösa den ekonomiska krisen med skattehöjningar och vi har sett 
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hur det har gått. Det är mycket bättre att göra som förra regeringen, att 

man har en lugnare takt på besparingar, kan behålla skattetrycket och 

på det sättet behålla välfärden och arbetsplatser osv. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! I inledningen i Runar Karlssons anförande hörde jag 

ett spännande resonemang. Först kritiserade han att man har ett kraftigt 

underskott, att landskapsregeringen spär på underskottet med det här 

förslaget. Sedan öppnar ltl Runar Karlsson munnen och då rullar miljo-

nerna när han påstår att vi ska direkt ta av temporära tillskottsmedel 

som vi har fått och föra in pengar och använda dem igen. I ltl Runar 

Karlssons anförande fanns inga förslag till inbesparingar. 

Den här tilläggsbudgeten handlar om att ett underskott föreslås öka 

med 1,7 miljoner euro, vilket har konstaterats. Men det handlar till 

största delen om torrdockan till Pommern. Skulle inte den finnas med så 

skulle situationen se bättre ut än i den första tilläggsbudgeten. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Vi måste komma ihåg en sak. Ålänningarna har betalt in 

12,5 miljoner mera i skatt än vi trodde. Var ska vi göra av de pengarna? 

Ska vi spara dem, ska vi öka likviditeten eller vad ska vi göra? Det är 

klart att en del av de pengarna borde gå tillbaka till dem som har betalat, 

i alla fall till dem som behöver hjälp och som inte klarar sig själva. Man 

borde åtminstone kunna ta en del av dem. Jag säger naturligtvis inte att 

man ska göra så av alltihop. Men en del av pengarna kunde gå tillbaka. 

Det är ingen kris. Om vi får 12,5 miljoner mera nästa år i skatteinkoms-

ter så har vi ingen ekonomisk kris på Åland. Det är strunt. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Å ena sidan pratade vi om strukturellt underskott, å 

andra sidan pratar vi om temporära inkomsthöjningar som har kommit 

oss till del nu. Som jag ser det så är det två skilda saker. Vi måste ta 

hand om det strukturella underskottet och det har ltl Runar Karlsson 

inga förslag på. Vi ska snarare spä på de driftskostnader vi har genom 

att skjuta till ännu mera medel, vilket ltl Runar Karlsson föreslår.  

Jag hör ingenting om den här tilläggsbudgeten. Kritiken som kom 

från ledamoten handlade om att det var större underskott än tidigare. 

Men det handlar om 2,75 miljoner euro för torrdockan till Pommern. I 

det här förslaget är underskottet 1,7 i förhållande till tilläggsbudgeten. 

Skulle man ta bort torrdockan så skulle det vara lägre underskott än ti-

digare. Vad är centerns förslag? Jag ser att det är två oppositionspartier 

som har föreslagit åtgärder kring torrdockan Pommern. Vad vill cen-

tern?  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Vi återkommer till centerns förslag när det ska utskottsbe-

handlats och sedan kommer ärendet tillbaka hit. Med all sannolikhet så 

kommer vi att säga vad vi tycker då.  Vi låter utskottet behandla tilläggs-

budgeten först så att man får reda på mera detaljer. Vi har ingen de-
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taljkunskap om de här besparingarna. Det är klart, visst blir jag person-

ligen lite fundersam på torrdockan för Pommern om det är så att det 

medför större underskott och det i sin tur betyder något för de mjuka 

värdena. Vi får återkomma till det för att se vad centern har för åsikt i 

den frågan. Vi har ingen detaljkunskap om detta idag. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. Jag vill återigen påminna om att som grund ligger förslaget 

till andra tilläggsbudget och den sätter ramarna för den här debatten.  

Hittills har den här debatten gått utanför de ramarna. Det har varit mera en framåtsyf-

tande diskussion om skattegottgörelsen och sjukvården som inte nämns i tilläggsbudge-

ten.  

Jag ber lagtinget att framöver hålla sig till de ramar som vi har som underlag för debat-

ten. 

Ltl Sara Kemetter 

Tack, fru talman! Jag ska göra det bästa jag kan. 

 Jag vill gratulera landskapsregeringen och hela Åland. I den här tilläggs-

budgeten ser vi oerhört glädjande nyheter för vårt samhälle. Vi har en stor 

satsning på Ålands musikinstitut där vi äntligen har 124 nya barn som får 

vara med i musiklekis och danslekis. Vilken underbar kultursatsning i sådana 

här svåra tider när vi annars diskuterar sparåtgärder inom andra moment! 

Det här är en tilläggsbudget som jag tycker att visar framåtanda och posi-

tiva satsningar. Vi vet att om man börjar i fyra-femårsåldern med musik så 

kommer man att bli riktigt bra. Ju tidigare man börjar, t.ex. Suzukimetoden 

inom violin, så har det visat sig att man har stora chanser att också kunna ha 

det här yrket som en profession. Musiklekis är något som socialdemokraterna 

har drivit politiskt i många, många år och nu har det kunnat förverkligas. Det 

är vi är oerhört glada och stolta över. Vi vet också att börjar man med musik i 

tidig ålder så motverkar det inlärningssvårigheter, det aktiverar läsningen 

och även det matematiska kunnandet. Det här är en satsning som många för-

äldrar nu har insett att är värdefull och har anmält sina barn. Man har behövt 

starta nya grupper, det ger intäkter och finansierar sig självt. Det här är en 

bra investering. 

Den andra positiva nyheten som vi kan läsa om i den här tilläggsbudgeten 

är att nu äntligen får kvinnorna i vårt samhälle det behov av stöd och hjälp 

som de behöver tack vare Tallbacken. Under förra mandatperioden hade vi en 

lång debatt om Europakonventionen och våld mot kvinnor. Resultatet blev 

att landskapsregeringen tog över helhetsansvaret för Åland och därmed Tall-

backen. Idag kan kvinnor känna sig trygga, oberoende av i vilken kommun de 

bor, att komma till Tallbacken och söka stöd och hjälp. Det här är verkligen 

väl satsade pengar. Att vi måste gå in en med mera pengar här visar ju också 

att behovet verkligen är stort och att det har gett det resultat vi har önskat. 

Igen är detta en synlighet på varför socialdemokraterna är med i den här re-

geringen. 

Jag vill nämna några punkter till. Vi har hört en debatt om investeringar 

för torrdockan för fyrmastaren Pommern. Totalkostnaden ligger kring 7,4 

miljoner euro, men då finns det också en stor satsning med den totala kost-

naden som Mariehamn tar på sig. Mariehamn stad är intresserad av att satsa 

extra på turismen i sin stad. Därför har vi ett tema som heter Sailor Town och 
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vi vill snygga upp helheten runt Pommern. Den satsningen är inte hela 

Ålands ansvar, det är Mariehamn stads ansvar. Hela Ålands ansvar är att ta 

vara på vårt gemensamma kulturarv och vår gemensamma pärla, Pommern. 

Vi har alla ett gemensamt ansvar för henne och hon är en viktig symbol för 

hela Åland. Därför finns en gammal överenskommelse att 80 procent av end-

ast torrdockans kostnader ska bekostas av landskapet, resten är den stora 

kommunen Mariehamns ansvar. Man har också satt ett tak på 5 miljoner på 

den här kostnaden. Sedan är det upp till kommunpolitikerna i Mariehamn att 

komma överens om hur hon ska skötas, hur hon ska förvaras eller om det ska 

vara en torrdocka eller en flytdocka osv. Det är inte vår sak här i den här salen 

att diskutera. Det hör till kommunfullmäktige Mariehamn som ändå har det 

slutliga ansvaret förverkliga det här projektet.  

Däremot tycker jag att det är rimligt att landskapsregeringen nu har satt 

ett tak, max 5 miljoner euro, för vi vet inte vad kostnaderna kommer att bli 

eller om det kommer att bli ännu dyrare nu när man börjar påla osv. Vi vet att 

summor brukar rusa iväg. Men som sagt den debatten får vi ta i en annan ta-

larstol. 

Bästa kollegor, att stärka det egna kapitalet till Kraftnät Åland är för oss 

ålänningar och för varenda medborgare på Åland en positiv satsning. Det är 

den lilla elförbrukaren i den stora industrin som nu får gagn av den här sats-

ningen. Vi har gemensamt med våra intäkter gått in och satsat på Finlands-

kabeln. Det var en stor ekonomisk fråga för oss och den debatterades länge 

här i lagtinget, totalt 125 miljoner euro, en enorm summa. Finland gick in 

med 50 miljoner, men vi själva skulle ansvara för 75 miljoner euro. Det är 

klart att en så här stor summa även kommer att påverka den lilla medborga-

rens elkostnader eftersom det påverkar överföringsavgifterna. 

Nu har landskapsregeringen, med näringsminister Camilla Gunell, lyft 

fram att denna stora satsning med överföringsavgifterna inte på samma sätt 

ska behöva belasta den lilla medborgaren eller industrin. Därför har man gått 

in för konkurrenskraftspaket. Det kommer antagligen inte att sänka våra 

kostnader men försöka stabilisera dem så att vi ska kunna ha mera pengar ute 

i näringslivet som enskilda personer och att näringslivet ska kunna konkur-

rera på den internationella marknaden. Det är alltså en positiv näringslivs-

satsning för hela Åland. 

Slutligen vill även vi socialdemokrater kort nämna Sottunga. Vi är nöjda 

med att kommunens akuta likviditet och finansieringsproblem nu får stöd. 

Det är rätt att vi går in och hjälper. Det är vår skyldighet när en kommun 

hamnar i ett krisläge. Däremot är problematiken stor och den kvarstår. Hur 

ska vi i längden hantera kommuner som hamnar i en sådan här situation? 

Det är för oss alla ett gemensamt ansvar som vi måste fundera på och ut-

veckla. Jag har inget konkret svar på hur vi ska tackla den demografiska ut-

vecklingen i våra kommuner. När blir en kommun för liten? Det finns trots 

allt skattekraft, det finns folk som kan betala skatt men det är så få människor 

och den demografiska processen är så pass kraftig att man helt enkelt inte 

längre får det att gå ihop. Vad ska vi då göra? Det blir den stora utmaningen 

på den här landskapsregeringen. Jag är övertygad om att vi tillsammans, op-

position och regering, kommer att kunna hitta goda lösningar. Vi är alla ute 

efter ett hållbart, starkt och bärkraftigt Åland. Tack. 
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Ltl Bert Häggblom 

Tack fru talman! Många, i synnerhet moderaterna, har ondgjort sig över att 

Sottunga ska få ett stöd på 200 000 euro. I den här budgeten diskuterar man 

egentligen bara kommunala bidrag. Staden får 5 miljoner för Pommern. 

Saltvik får också stöd, kraftnätpengar, för det är chipsen som ligger till grund 

för det. Det ska man komma ihåg. 

Brändöborna har noll arbetslöshet, de har inte kostat vårt samhälle någon-

ting överhuvudtaget. Men många kritiserar dem, i synnerhet de som vill slå 

ihop kommunerna. De har Sottunga som ett slagträ. Kom ihåg att sottunga-

borna har klarat sig själva. De har inte heller belastat vår budget på arbets-

löshetssida under tiotals år. Nu kan ni stå här i talarstolen och säga att kom-

munen inte fungerar. Tvärtom! Precis som finansutskottets ordförande sade, 

så är det. 

Om vi ser på pengarna som finns i tilläggsbudgeten så ska man ge 5 miljo-

ner till torrdockan. Det har varit uppe i lagtinget tidigare här i år och då tog 

jag också upp den här diskussionen. Det är bra att finansministern tog upp 

det. Egentligen vill han, fast han aldrig kommer att säga det i talarstolen, ha 

hjälp av lagtinget så att vi ska sätta ner foten. Det är ju ingen inbesparing i 

den här budgeten. Det är lagtingets ansvar hur vi ska fördela pengarna. Ska 

pengarna gå till en torrdocka som inte gör att Pommern blir ett dugg bättre? 

Pommern är i behov av mycket stora renoveringsåtgärder och kostnader. 

Men med en torrdocka där fartyget ska ligga i vatten så händer ingenting med 

fartyget. Fartyget blir inte bättre, fartyget blir sämre hela tiden. Var ska de 

pengarna tas ifrån? Ja, Mariehamns stad kommer väl då igen med mössan i 

handen och begär mera pengar av landskapet. Det är ju så det funkar. 

Jag vill påstå att Pommern ligger bra i vatten. Man ska renovera fartyget. 

Det är likadant ut i världen. Det är få fartyg överhuvudtaget som ligger i en 

torrdocka, två-tre. Jag hoppas att finansutskottet hör Jerker Örjans som fak-

tiskt har gjort en utredning om det här. Man ska inte negligera dem som har 

kunskap om detta. Man kan vara vis och ändra tidigare beslut och det tycker 

jag att man ska göra. Jag hoppas att hela lagtinget kan gå in för det. 

Måste detta göras nu medan vi stänger fast avdelningar på sjukhuset? Det 

är ju pengar det också, det är samma skattepengar och det är samma PAF- 

pengar som vi diskuterar här. Hur prioriterar vi? Vad prioriterar ni? 

Samtidigt kan våra åldringar inte gå ut på gården. De häktade har det 

bättre för de får gå ut i friska luften två gånger om dagen enligt regler. Men 

idag har vi inte resurser att ta ut våra åldringar på åldringshemmen. Det är 

också en resursfråga. Det är också samma pengar vi diskuterar. Det är samma 

fördelning, vi pratar fördelningspolitik här och vad man har omsorg om. 

Man diskuterar att öka fastighetsskatten från politiskt håll. Liberalerna vill 

ge möjligheter till kommunerna att öka fastighetsskatten. Fastighetsskatten i 

Mariehamn, som de har för eget boende och som ingen annan kommun har, 

inbringar 1,2 miljoner. Ska man öka den för att införa en Pommernskatt? Det 

är det som det är frågan om, eftersom Mariehamn ska stå för 3 miljoner 

själva. Tänk på det! Tänk på vem det drabbar! 

Vi ska inte diskutera kommunalpolitik, men kommunalpolitiken kommer 

in i lagtinget när vi diskuterar fastighetsskatterna. Så är det. Fördelningen 

mellan kommunerna och landskapet, det är alltid så. Hur vill vi ha det? 

Jag tror faktiskt att finansutskottet bör ta sig en funderare. Är detta den 

rätta tidpunkten att göra det här överhuvudtaget? Finns det andra möjlighet-
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er? Pommern behöver renoveras. Att bygga en torrdocka där fartyget ska 

ligga i vatten, hur förbättrar det fartyget? Förklara det för mig, ni som är ex-

perter i detta lagting, så ska jag ta det till mig. Jag har inte begripit det ännu. 

Sedan skulle jag vilja höra av finansministern om vi får en tilläggsbudget 

med besparingar i framtiden. Hur ser de besparingarna ut? 

Det finns en omfördelning i budgeten till polismyndigheten. Jag tror också 

att man borde se på polismyndigheten. Myndigheten är illa utsatt idag, de 

hinner inte utreda alla brott. Det har varit stora besparingskrav under många 

år. Tyvärr ligger de efter. Man bör också satsa resurser på polismyndigheten 

och titta på om det har gått för långt. Nog har vi hål att stoppa i, både social-

politiskt och när det gäller tryggheten i vårt samhälle som polismyndigheten 

utgör. Finansutskottet bör nog fundera på om vi i detta nu ska satsa 5 miljo-

ner på en torrdocka där ett fartyg ska ligga i vatten? Tack. 

Talmannen 

Jag vill återigen påminna er alla om att debatten måste hålla sig inom ärendets gränser. 

Jag vet att det är svåra avvägningar och det är också svårt som talman att göra dem. Jag 

vill inte gå in avbryta. Försök hålla fokus på det som landskapsregeringen presenterar 

sin tilläggsbudget!  

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Tack, talman! Jag vill vända mig starkt emot ltl Häggbloms kommenta-

rer om att torrdockan skulle handla om ett kommunalt stöd till Marie-

hamn. Det är en anmärkningsvärd syn man har på vårt gemensamma 

kulturarv, att inte Pommern på något sätt skulle vara landskapets ge-

mensamma ansvar. En stor majoritet av de som kommer till Åland möts 

vid första anblicken av Pommern. Pommern är hela Ålands flaggskepp. 

Jag vill återigen kommentera det som inte ligger i ärendet. Jag ber om 

ursäkt för det, talman. Men det finns inga förslag på att några avdel-

ningar på sjukhuset skulle stängas. Jag skulle uppskatta att opposition-

en inte skulle försöka sätta skräck i ålänningarna på ett osakligt sätt. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, fru talman! Visst är det kommunala bidrag som det är frågan om. 

Det är ju Mariehamns stad som har begärt att få pengar av landskapet 

och då är det frågan om ett kommunalt stöd. Jag vände mig emot att 

man kritiserade att Sottunga får 200 000 euro. Vi diskuterar kommu-

nala stöd, även stödet till Kraftnät Åland, vilket gör att en fabrik har 

bättre konkurrensmöjligheter. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Talman! Jag känner inte igen kritiken gällande Sottunga och att det 

skulle ha kommit någon kritik mot de pengar landskapsregeringen nu 

ger. Tvärtom, jag sade att den liberala gruppen stöder den insatsen 

varmt. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Ja, jag hörde kritik från en annan ledamot och det var det som jag vände 

mig emot. Det fanns ett belägg för att vi nu måste slå ihop kommunerna. 

Jag ville lyfta upp det. Vi diskuterar ju olika kommunala bidrag i olika 

former. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Ltl Häggblom nämnde att man inte ska använda Sott-

unga som slagträ. Jag tycker inte att landskapsregeringen har gjort det. 

Däremot har landskapsregeringen sagt att man ska gå in och stöda. Le-

damoten vill bara vilseleda. 

Ltl Häggblom var också lite bekymrad över att utskottsordförande 

inte var på plats. Jag kan lugna ltl Häggblom. Hälsningar kommer nog 

fram. Samtliga andra ordinarie utskottsmedlemmar var på plats. Häls-

ningen om Pommern kommer fram. 

Jag tycker vi börjar fokusera lite fel. Nu börjar vi diskutera om det ska 

vara torrdocka eller inte. Lagtinget är inte rätt plats att hålla den dis-

kussionen i. Jag tror att den diskussionen ska hållas lite längre söderut, i 

stadshuset och i Mariehamns stad. Här ska vi debattera om det ska ges 

stöd eller inte. Jag tycker att vi behöver särskilja de två sakerna. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, fru talman! Det gäller stödet, men nog har ju alltid landskapsrege-

ringen och lagtinget tittat på vart stödet går. Är det nödvändigt? 

Fyrmastade barken Pommern är i ett sådant skick så att den måste re-

noveras på många ställen och det kommer att kosta mycket pengar. Är 

det bättre att lägga pengarna på det och att vi snart kommer att ha ännu 

en tilläggsbudget här? Många anser att det finns ett landskapsansvar för 

Pommern, vilket jag kan hålla med om. Ska vi då lägga pengar på det här 

när vi vet vilka sparkrav det finns på sjukvården och allt annat?  

Ltl Göte Winé, replik  

Fortsättningsvis har jag upplevt att det är inte bara en gång som man 

har debatterat hur Mariehamn ska göra med Pommern. Jag har sett att 

man har gjort utredningar, man haft debatter och kommittéer har sagts 

sitt. Ska vi ändå fortsätta att utreda det här? Nej, vi måste nog börja be-

stämma oss. Ska vi stöda Mariehamn i det de kommer fram till eller ska 

vi sitta här och fundera på om Mariehamn har gjort rätt eller ska vi slå 

dem på fingrarna? Nej, då tror jag att vi börjar lägga resurserna fel. Där-

emot bör vi se på vad vi ska prioritera i framtiden och där har ltl Hägg-

blom och jag en likvärdig syn. Vi behöver se på vart vi prioriterar peng-

arna och att vi gör det rätt. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Det är det som är det viktiga. Ska vi satsa 5 miljoner på det som finns i 

ansökan? Är detta det optimala? Min prioritering är en helt annan än 

socialdemokraternas i det här fallet. Den är totalt olika. Jag anser inte 

att man ska göra det. Jag tycker att man ska ta de fakta som finns i vårt 

samhälle, inte negligera dem och säga att de har fel när hela världen gör 

likadant. De har inte dylika fartyg i en torrdocka. Varför ska vi köra nå-

gon sorts egen linje här? Är det nödvändigt? Lever vi i ett sådant sam-

hälle att vi har de pengarna idag? Ja, ni i majoritetsblocket, socialdemo-

kraterna, står upp och säger att vi har det, men samtidigt vill ni skära 

ner i sjukvården och i socialväsendet. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, fru talman! Tack ltl Häggblom. Jag finner det aningen märkligt att 

man med Pommern nu, med små penseldrag, har börjat hitta någon 

sorts infallsvinklar på att kritisera tilläggsbudgeten. Vad jag vet så god-

kände lagtinget budgeten där Pommern och 5 miljoner var med redan. 

Att i det här skedet börja ifrågasätta på vilket sätt den ska förvaras och 

restaureras det är låg nivå och hör inte hemma här i lagtinget.  

Däremot tycker jag att man med lite större penseldrag kan vara orolig 

över det, som jag tog upp i mitt förra replikskifte med ltl Karlsson, för-

sörjningskvoten på Åland som kommer att vara 70 procent om 15 år. Det 

om något tycker jag att borde oroa. Vad tycker ltl Häggblom? 

Talmannen 

Innan jag ger svarsreplik till ltl Bert Häggblom så vill jag påminna om att replikerna bör 

rikta sig till huvudanförandet och inte till tidigare anföranden som har hållits i salen. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Beträffande Pommern så har vi olika åsikter. Jag anser att om man ger 

pengar från landskapet så kan vi också ställa krav på vart de ska gå, eller 

så kan man anse att det inte finns pengar just nu. Nog måste man kunna 

omprioritera i den svåra ekonomiska situation som vi är i. Rätta mig om 

inte finansministern hela tiden har sagt att vi ska ha starka sparkrav. 

Det är ju din egen minister som har sagt det. Har jag missuppfattat 

någonting? Har vi så mycket pengar nu? Kommer det in så mycket skat-

tepengar som vi i oppositionen inte har sett? 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, fru talman! Nej, där har ltl Häggblom inte missförstått någonting. 

Finansministern drar med tydliga steg upp riktningen för att sanera 

ekonomin.  

Tycker ltl Häggblom att det är rimligt att ha en försörjningskvot om 

15 år på 70 procent? Borde inte det vara mer oroande än Pommerns 

docka?  

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, fru talman! För det första så finns det ingen försörjningskvot i det 

ämne vi diskuterar. Det som jag diskuterar är Pommern och pengarna 

för den. Jag anser att vi i dagsläget inte har råd att sätta 5 miljoner på 

något som inte förbättrar museifartyget Pommern. Det är det som är det 

väsentliga, det är det som vi diskuterar. Vilka konsekvenser får det på 

andra sektorer om vi beviljar dessa pengar? 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Brage Eklund 

Tack, fru talman! Kanske tvärtemot alla andra talare så ska jag försöka hålla 

mig till tilläggsbudgeten och de anslag som berörs. 
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Jag börjar med att ge beröm till landskapsregeringen för den kapitalinsat-

sen för Kraftnät Åland. I tider när vi tog beslutet att bygga en reservkraftkabel 

så förorsakade det merkostnader, cirka 15-20 procent i energikostnader, för 

företag på Åland. Ur konkurrenssynpunkt har det varit tungt för många före-

tag, som exporterar varor, att kunna konkurrera ute på fältet. Vi från Ålands 

Framtid stöder varmt den här kapitalinsatsen. På det viset skapas åtminstone 

en stagnerande energiutveckling för företagen. Jag hoppas att statsstödsper-

spektivet faller i god jord så att det inte blir några komplikationer, för då 

kommer det tillbaka och Kraftnät Åland måste höja energipriserna för att fi-

nansiera. Tittar man på tabellen och soliditeten i Kraftnät Åland så ser man 

att det går åt fel håll. Det här är att stärka basen för verksamheten på lång 

sikt. 

Sedan tänkte jag ta upp förhandlingarna om regionavgifterna, men jag tar 

inte upp detta nu eftersom det inte finns i budgeten. Jag hoppar över det. 

Sedan om den insats på 200 000 euro som landskapsregeringen gör till 

Sottunga. Det här är inte första gången som Sottunga har haft bekymmer. 

Förra gången handlade det om ett lån som man sedan efterskänkte till bidrag. 

Nu går man in för att direkt ge konstgjord andning så att Sottunga lever vi-

dare. Om jag inte minns helt fel så år 2003-2004 motionerade vi ifrån Ålands 

Framtid om att man borde titta på de extrema sociala kostnader som vissa 

kommuner drabbas av. Vissa klienter utarmar egentligen hela ekonomin för 

vissa kommuner på grund av vård utanför Åland. Det fanns inget gehör för 

solidaritet den gången. Motionen förföll men nu är vi tillbaka igen. Nu kom-

mer man tillbaka på ett annat sätt. Vi ser vi måste vara solidariska mot kom-

muner som har drabbats av en befolkningsstruktur bestående av många äldre 

och Sottunga speciellt. Om jag förstod det rätt, med den information som jag 

har fått, så har Sottunga budgeterat för institutionsvård för fyra personer och 

det kommer att bli åtta personer. Då förstår man att om man slår ut antalet 

på vilken kommun som helst per capita, t.ex. Mariehamn eller Eckerö, så har 

alla samma problem som Sottunga. Vad ska vi göra? I det här skedet ser jag 

ingen annan möjlighet än att man måste gå in med de här pengarna.  

Vi har vi pratat lite om kommunstrukturer och sammanslagningar på 

längre sikt. Jag ska inte gå in på det nu, men jag ser inte att problemet för-

svinner. Problemet går över till en större kommun förstås. Klienterna finns 

kvar, problemen finns kvar och finansieringen finns kvar. Blir skärgårds-

kommunerna så starka att de ändå kommer att kunna bemästra en sådan här 

åldersstruktur som håller på att växa fram ute i skärgården? Jag tror att vi i 

lagtinget många gånger ännu kommer att få diskutera att vara solidariska i 

sådana här finansieringar även om det blir större kommuner.  

Sedan en liten detalj som jag fastnade för i budgeten. Det fanns ett anslag 

till ÅMHM, en riktad lönesättning till anställda på 11 000 euro. Jag vill att fi-

nans- och näringsutskottet tittar på om inte sådana här summor borde kunna 

hanteras inom budgetramarna utan att man måste anhålla om en tilläggs-

budget. Det är min syn. Finansutskottet kan titta på den här saken och ha ett 

hörande i den här frågan. 

Det var mitt lilla inlägg i den här tilläggsbudgeten. Tack ska ni ha. 

Minister Wille Valve, replik 

Tack ltl Brage Eklund för gott anförande som höll sig till ämnet. 
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Gropjusteringen i ÅMHM, som ledamoten lyfte upp, är frågan om en 

avtalsenlig justering som görs ibland. Det är avtalsbyrån vid finansav-

delningen som på ett strukturerat sätt går igenom de olika myndighet-

erna och kontrollerar hur lönesättningen har följts upp. Jag välkomnar 

att finans- och näringsutskottet fördjupar sig i det. Det är nog ingen 

större sensation i det. Det är ett förfarande som har förekommit också 

tidigare. Det är gott att ledamoten lyfte upp det. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Det kan ju tyckas att det är en ringa summa och det är 

det väl kanske i den stora totalen. Nu står det i texten här, men det fanns 

inte till kännedom då när den ordinarie budgeten lades. Jag tycker att 

man skulle kunna hantera sådana här summor utan att de kommer upp i 

en tilläggsbudget. 

Minister Wille Valve, replik 

Ja, det kan finnas förståelse från regeringshåll på just den processuella 

aspekten, hur de här summorna hanteras. Summan är i sig oundviklig, 

den måste komma någonstans. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Ltl Brage Eklund tar på ett förtjänstfullt sätt upp de äldres situ-

ation i skärgården. Han frågar lagtinget om det skulle vara möjligt att ha 

en skärgårdskommun. Jag tror på den idén. Sammantaget i skärgården 

finns det ändå lediga platser inom äldreomsorgen. Jag tror att det finns 

ett stort intresse för att ha ett gemensamt ansvarstagande för de äldre. 

Har man då en kommun så har man ett ansvar gemensamt. Man har ett 

solidariskt ansvar inom kommunen. Men man måste också ha trafiklös-

ningar som gör att skärgården blir sammanlänkad. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Jag tänker inte besvara trafiklösningarna för det ingår inte i tilläggsbud-

geten och då tror jag att vi kommer in på en lång debatt. 

Sammantaget kan jag säga att problemen kvarstår om vi har en 

kommun eller om vi ha nuvarande existerande skärgårdskommuner. Så 

mycket solidaritet borde det finnas inom kommunerna ändå via ett 

samarbete att man fyller på där det finns utrymme utan att behöva slå 

ihop kommuner. Nu ifrågasätter jag inte om det ska vara en kommun el-

ler flera. Men även i dagens läge borde det finnas solidaritet mellan 

kommunerna för att föra en sådan dialog att man kan hjälpa varandra. 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag kan informera ltl Brage Eklund att det har vi gjort i Kum-

linge. Vi har erbjudit Sottunga kommun att föra sina äldre till Kumlinge 

eftersom vi har lediga platser. Men de här olika trafiklösningarna som vi 

har idag gör att anhöriga inte kan ta sig emellan Sottunga och Kumlinge 

på ett smidigt sätt. Det går inte alls idag, då måste man hoppa av i Överö 

och där vänta på nästa färja. 
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Det är väldigt viktigt att man ändå talar om att det är en satsning för 

de äldre. Man gör inte det här för kommun i sig. Kommun i sig är egent-

ligen ingenting utan människorna som bor där. Det här är ett ansvarsta-

gande som vi gemensamt har för de äldre, oavsett var man bor på Åland. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Jag delar ltl Gun-Mari Lindholms uppfattning när det gäller det ansva-

ret. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag vill rikta mitt tack till Ålands Framtid som inledde sitt 

gruppanförande med att prata om konkurrenskraft för det åländska nä-

ringslivet. Jag ser att den frågan egentligen är den stora i det här sam-

manhanget.  

Vi ska lösa Sottungas problem och vi ska lösa Pommerns problem 

men det är enskilda åtgärder. Konkurrenskraften i näringslivet på sikt är 

en ödesfråga för Åland. Alla landskapsregeringar måste diskutera och 

fundera på sådana saker. Det här tacket riktar jag indirekt till andra par-

tier som har hållit sina gruppanföranden till det som de inte sade. Ingen 

har ifrågasatt den här åtgärden. Jag uppfattar att det finns en ganska 

bred enighet om att det här är någonting som vi ska göra. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Jag tror att minister Perämaa och jag överens om det 

här. I många sammanhang pratar vi om att öka konkurrenskraften och 

få hit flera företag. Men då måste vi också se till att vi har konkurrens-

kraft på det viset när det gäller energikostnader så att vi kan locka hit fö-

retag. Kan vi lösa en viss del av problemen på det här viset så tycker jag 

att det är ett bra sätt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Tack för ett intressant anförande ltl Eklund. Jag fastnade på 

diskussionen kring Sottunga. Jag har börjat fundera ganska mycket på 

att Sottungas situation egentligen är ett resultat av att vi förändrade i 

landskapsandelssystemet 2007. Vi gick över från verkliga kostnader till 

kalkylerade kostnader. Det systemet fungerar när man har tillräckligt 

stor kritisk massa. Men som i fallet Sottunga, och säkerligen också en 

del andra kommunerna på Åland och speciellt i skärgården, så är den 

kritiska massan så liten så att några klienter kan ge ett väldigt starkt ut-

slag. Därför tror jag, och jag vill marknadsföra det vid det här tillfället, 

att när man funderar på kommunstrukturer och kommande system, om 

det blir en skärgårdskommun eller flera, att man på fasta Åland där man 

har större enheter kan ha systemet med kalkylerade kostnader. Men jag 

tror att om vi ska skapa trygghet i de svagare regionerna så kanske vi 

måste återgå till att använda oss av de verkliga kostnader som grund för 
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de bidrag som ges så att man bestämmer en procent på det. Då vet man 

att man får ett stöd som är tillräckligt oberoende av antalet klienter.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! I det här skedet kan jag inte bemöta det. Men det lig-

ger en logik i resonemanget. Det tidigare systemet med verkliga kostna-

der kanske inte var så dumt. Jag vet egentligen inte orsaken till varför 

systemet ändrades till kalkylerade kostnader. Jag kommer inte ihåg det. 

Jag hörde på ett radioprogram från Sottunga. En tidigare kommundi-

rektör kritiserade det här systemet och tyckte att det var mycket bättre 

när de fick stöd för de verkliga kostnaderna. Jag vill inte med detta säga 

att vi ska återgå till det och att det är det bästa, men det finns en viss 

sanning i det som ltl Nordlund sade. Kanske man ska hitta på ett speci-

ellt undantag för skärgården när det gäller detta. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Jag lyssnade på samma program med Saurén. Det var han 

som öppnade ögonen på mig när det gäller vad som är själva grundpro-

blematiken i den här situationen. Den här situationen kommer att fin-

nas kvar framöver också om vi inte gör en ändring som på något sätt kan 

hantera det. Jag tror att det bästa sättet att hantera det skulle vara att 

man har olika system; ett system för fasta Åland och ett system för skär-

gården. På det sättet kan man känna en trygghet. Får man många klien-

ter till exempel inom äldreomsorgen då får man 80 procent av det via 

landskapsandelssystemet och inte en summa som bygger på en kalkyl 

som inte stämmer just det året, vilket kan få väldigt svåra följder för 

kommunens ekonomi. Jag tror att detta skulle vara ett bra sätt att skapa 

trygghet. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Det här kan vara något som finans- och näringsutskot-

tet kan fördjupa sig i. Vi vet att det pågår utredningar av olika modeller, 

sammanslagning av kommuner och KST-reformen. Ingenting är väl 

klart ännu. Man försöker hitta på lösningar. 

Vill vi ha en levande skärgård och en yttre region som lever så måste 

det finnas ett solidariskt system som gör att det finns kvar. Annars blir 

det som i Sverige och i Norrland att alla byar blir tomma och det blir fri-

tidsboende för Mariehamnare och sådana som bor i centralkommuner 

som har möjlighet att pendla. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Stephan Toivonen 

Tack, fru talman! Bästa ledamöter och bästa regeringsledamöter, sist i raden 

som vanligt är det Åländsk Demokrati som presenterar sina synpunkter. Det 

finns en risk för att det blir lite upprepningar. 

Vi har i alla fall kommit till sjunde punkten och det är kärnan i vår verk-

samhet, dvs. budgeten. Det är en tilläggsbudget och den är inte så lång och så 

tjock. 

Först funderade jag på om jag skulle skratta eller gråta när jag läste den. 

Jag konstaterade att det är nog gråten som kommer närmast. Det är nu näst-
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an ett år sedan den första versionen kom av budgeten för 2016. Då med ett 

underskott om 17,6 miljoner. Nu nästan ett år senare, med den andra till-

läggsbudgeten, är underskottet 17,7 miljoner.  

Om tre år är det val och då ska det vara ett överskott. Det börjar kanske bli 

lite brått. Då skulle visst det så kallade hållbarhetsgapet” vara borta.  

Jag skämtade lite här senast, att vi kanske får bli här och hyra ut marmor-

borgen. Det är ju ett sätt att lite förbättra budgeten, inte så mycket men en 

symbol i alla fall.  

Men jag får vara glad att minister Perämaa är på plats och kan svara på 

frågor, även om han förra gången var lite tveksam till om det är viktigt. Men 

jag tror att det är väldigt viktigt att en minister är på plats.  

Jag ska också försöka hålla mig till den här tilläggsbudgeten och inte gå ut 

över ämnet. 

Den första punkten som jag tänker ta upp var den sista som minister 

Perämaa tog upp; Sottunga kommun, 200 000 euro. Det är det minsta punk-

ten. Jag har hört uppgifter om att minister Perämaas strök pengar som var 

avsedda för Sottunga i början av sin ministerperiod. Stämmer det? Varför 

väljer man då att stryka ett understöd till Sottunga för att sedan några måna-

der senare återkomma till lagtinget för att be om samma sak? Jag hoppas få 

en kommentar på den saken. 

I övrigt så sympatiserar den minsta lagtingsgruppen naturligtvis med den 

minsta kommunen. Jag hoppas att Sottunga får de här pengarna och att de 

räcker. Jag hoppas att det följer de lagar som vi måste följa. 

Kraftnät Åland tänker jag ta upp som andra punkt. Vi har hört lite förkla-

ringar. Det har talats om konkurrensfördelarna osv. Frågan är varför Kraftnät 

behöver detta tillskott. På vilket sätt hjälper det Ålands befolkning?  

Ser vi på soliditeten så enligt budgetförslaget och bokslutet så presenteras 

den som 15,9 procent för Ålands Kraftnät. Med detta kapitaltillskott skulle 

den då bli cirka 18,8 procent. Men räknar man enligt bokslutet så är solidite-

ten faktiskt redan nu 17,5 procent. Så det är inte så stor skillnad. Så varför gör 

man denna åtgärd? Varför tillskjuter man inte allt på en gång? Varför tillskju-

ter man medel fyra år i följd? Man får en obehaglig känsla av att det här är de 

fyra första år av hur många år? Är det här en engångssak eller kommer vi att 

vara här efter fyra år igen? Eller jag kommer inte att vara här, men ni är här 

om fyra år.  

Frågan är om inte grundproblemet här stavas Finlandskabeln. Vilka av er 

röstade för Finlandskabeln i tiden? Den kom alltså till av sig själv? Okej! Var 

det någon som röstade emot Finlandskabeln? Jag menar att den här kritiken 

som jag vill föra, som ingen har fört förut, kanske inte egentligen ska riktas 

mot regeringen som kanske gör sitt bästa för att försöka städa bort vissa pro-

blem som den förra regeringen hade och då satt faktiskt inte liberalerna med.  

Den tredje punkten är naturligtvis Pommern. Jag kanske inte behöver 

nämna torrdockan, utan det är egentligen frågan om pengarna. Det har sagts 

här och det har sagts på annat håll att vi här har beviljat 5 miljoner till Pom-

mern. Jag anser inte att jag har varit med om ett sådant beslut.  

I den förra tilläggsbudgeten står det: "Landskapsregeringen föreslår att 

av landskapets finansieringsandel av kostnaderna för torrdockan i enlighet 

med ansökan kan uppgå till 80 % av understödsberättigade investerings-

kostnader, dock högst 5 miljoner".  
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Menar man 80 procent, ja då stryker man ordet ”kan”. Menar man exakt 5 

miljoner, ja då stryker man ordet ”högst” och skriver 5 miljoner. Jag anser att 

vi har beviljat högst 5 miljoner, dvs. det vara 5, 4, 3, 2 eller 1 miljon och där-

för har jag i det här skedet lämnat in en motion om att 60 procent, 4 miljoner 

är det som jag tycker att är rimligt, mot bakgrund av vad som har hänt. De 

här löftena gavs då när budgeten hade ett överskott. Nu har vi en budget som 

ligger på minus 20 miljoner. Ni har valt att spara 2 miljoner på ÅHS och an-

nonserar om ännu mera besparingar. Ni sparar 1,5 miljoner på kommunerna 

och 700 000 euro i bidrag till medborgarna osv. Hur kommer det sig att 

Pommerns pengar är huggna i sten? Jag tycker att det är rimligt att vi också 

där kan tänka oss att skära ner.  

Min andra motion var att stryka anslaget helt och hållet. Visst förstår jag 

att Pommern är en symbol. Åländsk Demokrati är värdeladdat parti, vi för-

står symbolen men tycker att 60 procent kanske räcker, resten är stadens an-

svar. 

Jag håller med ltl Kemetter som var den första som nämnde att vi här ska 

tala om summorna, inte om det ska vara en torr- eller våtdocka eller hur 

dockan ser ut. Det är en sak för staden att bestämma. Av den orsaken tycker 

jag att vi ska fundera på en sänkning av summan. 

Avslutningsvis vill jag nämna att jag vill absolut inte vill torpedera Pom-

mernprojektet. Jag vill helt enkelt sänka bidraget lika som många andra bi-

drag här har fått sänkas. Tack, fru talman.  

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Vad gäller Pommern så kan man försöka slingra sig med 

orden i tilläggsbudgeten där det sades att man kan bevilja 80 procent el-

ler högst 5 miljoner euro. I det skedet var det uppenbarligen inga pro-

blem för ltl Toivonen när vi tog det beslutet. Ltl Toivonen lämnade inte 

några förslag på klargöra siffrorna så att det skulle ge en möjlighet att gå 

ner till lägre nivåer. Det där jag uppfattar jag som efterkonstruktion. Det 

är ändå berättigat att ändra sig. Om man vill ge mindre pengar till 

Pommerndockan så är det fritt fram för var och en att anse på det sättet. 

När det gäller Kraftnät Åland och Finlandskabeln som det var fråge-

ställningar om så var det under den föregående regeringen som leddes 

av Viveka Eriksson med mig som finansminister som de egentliga beslu-

ten togs. Jag återkommer i den frågan i andra repliken. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, fru talman! Det är inte frågan om att slingra sig. I den första till-

läggsbudgeten så står det "högst 5 miljoner". Jag accepterar högst 5 mil-

joner, men jag accepterar inte 5 miljoner.  

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det står också att det är 4,25 miljoner i PAF-medel. Jag 

nämnde att det är speciellt PAF-medel som skulle användas plus ett arv 

på 750 000 euro. Totalt var summan 5 miljoner. 

Tillbaka till Finlandskabeln. Under ledning av lantrådet Viveka Eriks-

son så lyckades den regeringen erhålla 50 miljoner euro i extra anslag 

från staten för att bygga Finlandskabeln. Det här är något som många 

regeringar har arbetat med, den förrförra och den förra och nu försöker 

vi lite dämpa kostnadsutvecklingen av denna satsning. 
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För övrigt sade ltl Toivonen att det är bra att ministern är på plats så 

att vi kan diskutera ärendena. Detsamma gäller då i morgon i finansut-

skottet. Jag ser fram emot att få närvara i finansutskottet och jag ser 

fram emot att få se ltl Toivonen på plats där då. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, fru talman! Jag är som vanligt lite förvånad över Åländsk Demo-

kratis kommentarer. 

Ltl Toivonen röstade för stödet till Pommern i förra budgeten. 

Åländsk Demokrati röstade i fullmäktige i Mariehamn för att bygga 

torrdockan och röstade även för att ansöka om pengar från lagtinget. 

Det är fascinerande att det enda som är konsekvent med Åländsk De-

mokrati är att de inte är konsekventa. 

Det är också underligt att man som parti talar väldigt mycket om att 

man ska stöda den åländska kulturen och det åländska kulturarvet, men 

är emot att man tar hand om en av de största symbolerna som vi har för 

den åländska kulturen och den åländska sjöfartstraditionen. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, fru talman! Det här blir onekligen lite komplicerat. När jag i stads-

fullmäktige talade om samma ärende så är det klart att man där vill få en 

så hög andel som möjligt. I stadsfullmäktige varnade jag också för om 

det är rätt att vi ska slå fast ramarna innan vi vet hur stor andel vi får 

från landskapet. Men nu är jag här och nu ser jag det ur Ålands synvin-

kel inte Mariehamns synvinkel. De kan vara lite olika. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, fru talman! Det måste ju var ett problem att ha ett parti där det 

inte finns någon ideologi som säger hur man ska styra, utan man bara 

svänger hur som helst. I vårt fall är vi väldigt säkra på att det mesta vi 

säger i fullmäktige funkar även här i salen. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Vtm Veronica Thörnroos 

Tack, fru talman! Jag ska i mitt anförande uppehålla mig vid två saker; Pom-

mern och sedan till största delen kring Sottunga och det som skrivs om all-

männa stöd till kommunerna. 

Vad gäller en tilläggsbudget överlag så är indikationerna för den att det 

som ska tas upp i en tilläggsbudget ska vara plötsligt och oförutsett. Pom-

mern har ju ett antal år på nacken. Man kan kanske inte riktigt säga nu att 

skrivningarna kommer plötsligt och oförutsett. Dessutom verkar det finnas 

viss diskrepans kring huruvida medel är beviljat eller inte. 

I en tidigare debatt med minister Mats Perämaa gav han en uttrycklig för-

klaring i vad som är tänkt att ingå i dessa 5 miljoner. Jag vill ställa en fråga, 

men jag kan också fråga i finans- och näringsutskottet sedan förstås. Men 

själva Pommern, vad kommer den att kosta? Vad blir totalsumman? Är det 

sedan Mariehamns stad som ska åta sig renoveringen av själva fartyget? Eller 
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kommer Mariehamns stad ånyo att komma till landskapsregeringen? Jag vill 

vara tydlig med att jag inte på något vis är emot att man ska satsa de här 

pengarna. Men jag tror att det är viktigt att man vet vad målet är och vad den 

ungefärliga kostnaden kommer att landa, så att vi inte sedan sitter kvar i den 

tidigare uppgörelsen att landskapsregeringen ska stå för 80 procent och Ma-

riehamn stad för 20 procent. Det är möjligt att det ska vara så men lägg i så 

fall korten på bordet nu så vi vet vad vi har att se fram emot. 

Allmänna stöd till kommunerna, vad gäller Sottunga så är det som Mark 

Twain sade; ”ryktet om min död är betydligt överdrivet”. Det verkar finnas 

ett stort intresse hos landskapsregeringen att använda Sottunga kommun 

som en murbräcka för att därigenom bana väg och visa att den nuvarande 

kommunstrukturen inte är hållbar. Jag delar inte den uppfattningen. 

Skulle man göra en jämförelse med t.ex. Jomala kommun så tror jag också 

att Jomala skulle få problem om cirka 450 av deras invånare helt plötsligt 

skulle behöva vårdas på institution. 

När jag läser det som landskapsregeringen skriver i detaljmotiveringen så 

blir jag det lite förundrad. I första stycket skriver man; ”att en allt äldre be-

folkning behöver omsorg gå att förutse”. Svaret är nej! Inte alltid! Sottunga 

har tidigare aldrig haft den här situationen i kommunen. Hade man kunnat 

förutse situationen så är jag säker på att kommunpolitikerna skulle ha gjort 

det. 

Vidare skriver landskapsregeringen; ”landskapsregeringen har övervak-

ningsansvar i förhållande till kommun i enlighet med 4 § kommunallagen”. 

Vad säger då 4 § kommunallagen? Ja, den säger; ”landskapsregeringen 

övervakar att kommunerna och kommunalförbunden iakttar gällande lag-

stiftning.” Är det någon här som kan säga att Sottunga kommun inte skulle 

ha gjort det? I så fall, träd fram och berätta! Eller ta det lite avsides så får ni 

komma till finans- och näringsutskottet. 

Istället kan man lyfta fram 5 § i nuvarande kommunallag; ”kommunen fat-

tar beslut om hur förvaltningen ska organiseras med beaktande av be-

stämmelserna i denna lag.” Landskapsregeringen har inte rätt att ta på sig 

någon sorts övermyndarock och lägga fram ett förslag som eventuellt kom-

mer att återfinnas i en lagstiftning längre fram.  

Det är nämligen som så att det finns ingen anhållan inlämnad från Sott-

unga kommun. Det finns indikationer, men det finns ingen anhållan inläm-

nad. Det finns inte heller lagligt stöd för att betala ut någonting som heter 

övergångsstöd. Det finns inte heller! Jag är tämligen övertygad om att skulle 

tidigare riksdagsledamoten, riksdagsrådet och talmannen Gunnar Jansson 

återfunnits i den liberala lagtingsgruppen så hade detta förslag inte kommit 

fram. Det finns inget lagstöd för det. Det finns inte ens en skriftlig efterfrå-

gan, det finns en hörsägen och det kan inte vara tillräckligt.  

Jag noterar vidare att indikatorerna som finns för exceptionella situationer 

när en kommun behöver ekonomiskt bistånd är fullt möjligt att genomföra. 

Jag har tidigare idag, och även igår, haft kontakt med ledande politiker i 

Sottunga. De sade att som läget ser ut nu så har de möjligheter att klara av 

det här året. Sedan är det precis som för alla andra kommuner att det kan in-

träffa exceptionella situationer som gör att man kan behöva extra stöd och 

hjälp.  

Men, som sagt var, att använda Sottunga kommun som en murbräcka för 

att därigenom skapa oro och i princip omyndigförklara den kommunala led-
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ningen i Sottunga, det tycker jag faktiskt är ganska dåligt. Det är faktiskt rik-

tigt svagt. Tack. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, fru talman! Jag tycker att jämförelsen med Jomala kommun haltar 

lite. Jomala kommun skulle inte kunna komma i den situationen att 

hälften av deras invånare helt plötsligt skulle hamna på ålderdomshem. 

Jomala kommun har en helt annan storlek och det är då som det funge-

rar när man har planeringsmöjligheter. Det är svårare att planera detta i 

mindre kommuner. Det är ju detta som det handlar om. Nu funkar det 

något så när med hjälp av landskapsandelarna. I framtiden kommer det 

att finnas flera kommuner som helt enkelt inte kommer att kunna hålla 

sin service på en likvärdig nivå som de andra kommunerna. Då måste 

man börja se över det hela. 

Sottunga är inte en murbräcka men ett väldigt talande exempel.  

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Det som landskapsregeringen försöker göra är att spela 

upp ett scenario hur man vill forma framtiden och hur man tror att är 

det bästa. Det är vackert så, att man målsättningar. Den delen kan jag 

stöda. Men man kan inte i en lagstiftning, i ett parlament, försöka sig på 

sådana här åtgärder som inte har lagligt stöd. Dessutom väljer man nå-

gon form av överrocksmentalitet till de kommunalt styrande i Sottunga. 

I kommunallagen står det klart och tydligt att om kommunen själv vill 

något, vill ha ett samgående, så har de möjlighet att ta kontakt med 

andra kommuner och ta kontakt med landskapsregeringen. Landskaps-

regeringen försöker få det här verkställt mycket tidigare än när det even-

tuellt är tänkt att ske. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, fru talman! Visst, det kan finnas en idé att säga att man försöker 

göra det tidigare. Men att säga att det inte finns något lagstöd, det 

kommer vi ju att få pröva senare. Det är ju nu som budgeten tas, det är 

nu pengarna måste fram i fall det kommer en ansökan från Sottunga. 

Sedan kan vi inte bara säga att vi skär ner på någonting annat.  

Att stå här och försöka forma det samhälle som vill ha, det gör vi ju 

alla hoppas jag. Det är i alla fall varför jag är med i lagtinget, för att få 

forma samhället på det sätt som jag vill att det ska bli. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Jag tycker att det är bra att ha visioner om hur vi vill se 

framtiden och hur vi vill forma det åländska samhället. Vi har säkert 

olika ingångspunkter och kanske också olika syn på slutmålet.  

Men de facto kan Ålands lagting inte godkänna ett förslag som finns i 

en budget som vare sig baserar sig på en anhållan eller på lag, vilket 

också finansministern här har indikerat i ett tidigare replikskifte. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Lagtinget beviljade Sottunga kommun lån, utan att ha stöd i 

lagstiftningen för det, under den tid när vicetalmannen själv satt i rege-

ringen. Det är ingenting nytt.  

Men om det är så att lagtinget strikt kommer fram till att det saknas 

lagstöd för att bevilja stöd till Sottunga, det känns nästan som om det är 

centerns mål att uppnå det, och följer vi strikt lagen, så blir det inget 

understöd till Sottunga. Då har Sottunga antagligen bara möjligheter att 

gå till banken och Sottungas möjligheter att betala tillbaka lån är sanno-

likt begränsade. Då får vi önska dem lycka till med det i så fall, om det är 

det som centern vill.  

Läs i kommunallagens 49 §. Där står det att kommunstyrelsen i en 

kommun har ekonomiskt ansvar. Är det detta som vi vill nu? Ska vi efter 

den här diskussionen överlåta allt ekonomiskt ansvar på Sottunga 

kommunstyrelse? Det är inte solidariskt. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Centern för fram att det som ministern presenterade inte 

vilar på laglig grund, då är det helt plötsligt centern som ska ta på sig 

någon sorts skämmarmössa eller som ska hotas av att vi inte vill. Det 

finns lagliga möjligheter idag att betala ut särskilt stöd. Den möjligheten 

finns ju. Men det finns ingenting i dagsläget som heter övergångsstöd. 

Övergångsstöd finns inte, det kanske finns i en framtida lagstiftning, 

men i dagsläget finns det inga möjligheter att göra det. Är det någon 

som ska titta i lagboken så tror jag nog att det är minister Perämaa som 

borde börja där. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag har själv deltagit i diskussioner med Sottunga kom-

muns representanter flera gångar. Det var seriösa och bra förhandlingar. 

Vi diskuterade frågan om särskilt understöd. Sottunga kan inte säga att 

de kan presentera en plan som skulle reda upp ekonomin på sikt. Vi har 

frågat om de här problemen är av icke övergående art och de har inte 

kunnat bestrida det i varje fall. Det går inte att få fram en beredning om 

ett särskilt understöd i enlighet med lagparagrafen. Så är det bara. 

Nu kanske situationen för Sottunga är något annorlunda. Men i ett 

skede ville de tidigarelägga mötet med landskapsregeringen för att situ-

ationen såg så pass allvarlig ut. Därför tar vi nu första bästa tillfälle i akt 

att inför lagtinget äska om möjligheten att hjälpa Sottungas människor, 

äldre i den här situationen. Det är bara centern som krånglar nu. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Jag har ju förmånen att sitta i finans- och näringsutskottet, där kommer 

vi att kunna höra Sottungas representanter och det ska vi absolut göra. 

Det som jag i första hand vände mig emot är att man försöker exemplifi-

era att den nuvarande kommunstrukturen på Åland inte är bärkraftig 

som sådan genom att använda Sottunga som exempel. Jag tror faktiskt 

inte det är någon kommun någonstans i världen som har varit så effek-

tiva, så ekonomiskt medvetna och som har jobbat så mycket för den 

egna bygden som just sottungaborna har gjort.  
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, fru talman! Tack vtm Thörnroos. Jag tycker att det är väldigt trå-

kigt att hänga ut Sottunga och dess äldre befolkning som har slitit hela 

sitt liv. En sådan här process borde kunna användas ganska pragma-

tiskt. Man tänker på dem som behöver ha den här hjälpen. 

Jag vet inte om vtm Thörnroos förstår eller vill förstå sammanhangen 

i demografin. Tittar man på Jomala så är 32 procent av deras befolkning 

över 50 år. I Sottunga är 70 procent av befolkningen över 50 år. Ser inte 

vtm Thörnroos ett visst sammanhang när man tittar ett antal år framåt 

när man ser de siffrorna? I ÅSUB statistiska årsbok 2015, sidan 44, finns 

en skrämmande demografisk utveckling som vi står inför. Vad har vtm 

Thörnroos för svar på det? 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Jag vill inledningsvis säga att jag undanber mig påhopp 

angående min intelligens eller mina åsikter. Jag förbehåller mig rätten 

att ha mina åsikter här i Ålands lagting. 

Vad gäller den demografiska bilden, inte bara för Sottunga utan för 

hela skärgården, så är det ingen munter läsning, det kan vi alla tillstå. 

Däremot är situationen inte speciellt ny, den har pågått under många år. 

Det oaktat så har ju kommunerna klarat sig väldigt väl. Jag ser ingen an-

ledning här och nu att rusa till. Låt den här processen ta den tid den tar 

och låt arbetet vila på laglig grund. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, talman! Jag ber om ursäkt vtm Thörnroos för mitt klumpiga sätt 

att uttrycka mig. 

Tvärtom mot vad vtm Thörnroos tycker så anser jag att det brådskar. 

Jag har i tidigare repliker idag fört fram att inom 15-20 år kommer för-

sörjningskvoten att vara drygt 70 procent. Det är heller ingen överrask-

ning att den demografiska utvecklingen ser ut som den gör. Den utveckl-

ingen går inte långsamt, den går fort och den går allt fortare i allt ras-

kare takt.  

Att beskylla regeringen för att använda Sottunga som ett slagträ, det 

tycker jag att är svagt. Titta istället på sidan 44, då får ltl Thörnroos 

ganska mycket fakta kring varför det brådskar. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Jag nämnde inte ÅSUB i min utredning och jag har inte ÅSUB boken 

med mig här heller varvid jag har tämligen svårt att se vad som står på 

sidan 44. 

Det oaktat så försörjningsbördan, om man vill använda ordet börda, 

är problematisk. Det är den ju inte bara på Åland utan i hela Norden, 

vågar jag påskina. Jag tror inte att Sottunga är den kommun som har det 

varken bättre eller sämre än många andra skärgårdskommuner. Min 

uppfattning är att man från landskapsregeringens sida nu väljer att 

slänga ut Sottunga för att visa att den kommunala strukturen som vi har 

nu inte är ändamålsenlig och inte förnuftig.  
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Fru talman! Jag skulle svänga lite på argumentationen. De partier, vilket 

jag räknar att centern hör till, som argumenterar för bibehållen kom-

munstruktur och 16 kommuner så där kommer Sottunga tyvärr som ett 

exempel som visar på att vi kanske har kommit till vägs ände med 16 

kommuner. Hur liten kan man vara? Hur få kan man ha i arbete för att 

klara av att försörja de äldre? Ser inte vtm Thörnroos att om inte vi här i 

Ålands lagting tar vårt ansvar och ger Sottunga dessa 200 000 euro, 

trots att vi inte har paragrafer att göra det, så blir det några fritidspoliti-

ker i Sottunga kommunstyrelse som får ansvara för kommunens eko-

nomi och för att vården och omsorgen bekostas för dessa åldringar? 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Jag är helt övertygad om, fast inte mitt anförande till alla delar var fär-

digt skrivet, att jag inte har sagt att centern anser att det absolut måste 

vara 16 kommuner. Det har jag inte sagt. 

Däremot säger jag att vi här i Ålands lagting och i regeringen kan visa 

lite mera respekt inför de kommunala beslutsfattare som finns i våra 

åländska kommuner. Är det så att en kommun vill upphöra som egen 

kommun och söka samarbete med andra kommuner så är det helt okej 

för mitt vidkommande. Vad som är bäst för kommunen och vad som är 

bäst för människorna måste de kommunala politikerna själva avgöra. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Ålands lagting och landskapsregering har under årens lopp hjälpt Sott-

unga tidigare. Vi har hjälpt Finström och vi har hjälpt Geta i tider av 

kris. Varför skulle vi inte vara tillmötesgående den här gången? Den 

enda skillnaden är nu att det är så uppenbart att den här kommunens 

problematik inte handlar om nästa år. Problematiken är där. Sottunga 

har ett barn i sin skola som är byggt för 40 barn. Det är så. Vi kan inte 

bara stoppa huvudet i sanden och vara strutsar. Vi måste se verkligheten 

som den kommer. Med den politik som centern driver här med kom-

munstrukturen då förstår jag att Sottunga nu, i sin verklighet, kommer 

som ett illa olämpligt exempel. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Jag tycker att Sottunga som kommun är ett alldeles utmärkt exempel på 

hur få personer tillsammans kan göra otroligt mycket när man vill och 

drivs mot samma mål. Oberoende kostnader så är Sottunga väldigt bil-

ligt i drift. Det går inte att komma ifrån. 

Jag tycker det är olyckligt när landskapsregeringen nu hittar på ett 

nytt stöd, övergångsstöd, som man sedan avser att föra in i en ny kom-

munallagstiftning. Varför inte använda de befintliga stödgrunderna som 

finns? Det är det första som jag tycker att landskapsregeringen borde 

göra. Jag tycker också att man borde respektera kommunpolitikerna i 

Sottunga. Om Sottunga har ett beslut på att de vill ha ett samgående så 

ska de komma fram med det. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé, replik 

Vtm Thörnroos nämnde att den här regeringen använder Sottunga som 

murbräcka i kommunreformen. Sedan nämnde hon senare att man för-

löjligar de förtroendevalda i Sottunga. Jag har inte märkt någonstans att 

man försöker förlöjliga, tvärtom.  Regeringen har visat respekt men 

samtidigt måste man våga gå vidare.  

Det här är inte någonting nytt. I september 2011 ansökte också Sott-

unga om ekonomiskt stöd och då löste man det också. Vad kunde man 

då göra? Dåvarande oppositionen kritiserade det då, det var inte rätt. 

Vad man än gör så blir det fel. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Fru talman! Vtm Thörnroos, i likhet med ltl Roger Nordlund, kritiserade 

att anslaget för Pommern ligger på år 2016. Vill centern bromsa Pom-

mernprojektet? Är det detta som centern är ute efter? Det var de facto 

inte bara ett enigt lagting som tog beslutet med öppna ögon om Pom-

merns torrdocka och anslagen till den i våras, utan även när budgeten 

lades för 2016, för ett år sedan, så fanns 5 miljoner med för åren 2016-

2017 i översikten för byggnadsprojekten. Det här har lagtinget och land-

skapsregeringen vetat ett bra tag. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack ltl Petri Carlsson för frågan. Nej, jag tror inte att centern på något 

vis har för avsikt att bromsa det här projektet. Jag lever nämligen i den 

tron att vi redan har fattat beslut om det här. Därför förstår jag inte var-

för anslaget kom upp i tilläggsbudgeten. Det var det första. 

Det andra, det som jag efterfrågade och som väl var en miss från min 

sida, men jag trodde att med de pengar som var avsatta, 5 miljoner eller 

högst 80 procent av 5 miljoner, så var skeppet också färdigt. Jag trodde 

sedan hade vi ett museiskepp som vilade tryggt i någon sorts docka, som 

jag inte tänker ge mig in på teknikaliteterna kring. Men nu visade det sig 

att så var det tydligen inte. Nu har vi bara dockan och hamnanläggning-

en, men vi har fortfarande inte några pengar till renoveringen av skep-

pet. Därför efterfrågade jag en helhetssyn som jag hoppas att vi kan få i 

finans- och näringsutskottet. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Enigheten finns ju. Det fanns skrivningar om det här 

och om beloppen i våras. Nu kommer vi konkret med anslagen efter att 

landskapsregeringen har begärt tilläggsinformationen från staden och 

fått svar på det. Nu måste vi komma vidare och ta ett beslut. Inte vågar 

staden eller någon annan gå vidare med ett projekt av den här omfatt-

ningen om man inte vet att pengarna kommer att finnas där. Det finns 

ingen logik i det.  
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Det är klart, vill centern bromsa så kan de ifrågasätta det här, annars 

tror jag att man måste lita på de beslut som man själv också har varit 

med och tagit. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Det var just det jag sade. Jag har levt i tron att vi redan har fattat ett be-

slut om Pommernrenoveringen. Så har jag uppfattat det. 

Vad jag däremot inte hade förstått tidigare var att även fartyget behö-

ver omhändertas och restaureras. Det är den totala summan som jag ef-

terfrågar, när allt är färdigt med hamnanläggningar och när även farty-

gets plåtar är bytta, om de ska bytas, nitas om eller vilka tekniska lös-

ningar som ska göras. Vad är prislappen för detta? Det var fråga ett.  

Fråga två; är det då också tänkt att landskapsregeringen ska stå för 80 

procent av den överskjutande delen? 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Tony Wikström 

Tack, fru talman! Jag tänker ta upp några ljuspunkter först. Tilläggsbudgeten 

handlar om förbättringar och justeringar av det som man har kommit över-

ens om tidigare. 

Den 1 januari 2016 som trädde landskapslagen om skyddshem i kraft. 

Landskapsregeringen övertog finansieringsansvaret från kommunerna rö-

rande skyddshem. De här tycker jag att har fallit mycket väl ut. Man trodde 

att prislappen skulle hamna på 150 000 euro och begär nu 42 000 euro till. I 

mina ögon tyder det på att behovet var bra mycket större än vad man hade 

trott. Det är glädjande att så många som möjligt får hjälp. Kvinnor söker 

skydd men även män och också unga och ungdomar vill jag lyfta fram.  

Jag och min kollega från liberalerna var ensamma politiker på utbildning-

en från Rädda Barnen om barnkonventionen i går kväll. Där lyftes fram en ny 

broschyr där det står: ”Är du rädd för att vara hemma, kontakta Tallbacken”. 

Det finns ett nummer och lite information där. Tyvärr tror jag att barn och 

ungdomar inte har den här informationen idag. Den här flashiga broschyren 

med CR-kod som de kan scanna av på sin telefon är jättebra. Se till att den 

här broschyren når ut till ungdomarna! 

Som delegationsledamot i Ålands musikinstitut vill jag också lyfta upp att 

inbesparingar och satsningar ofta kan gå hand i hand. Vi satt med pannan i 

djupa veck här i våras och funderade på hur vi skulle få ekonomin att gå ihop. 

Man har lyckats tack vare samordning av olika fastighetstjänster, inte minst 

tack den nya satsningen på dans- och musiklekskolan som har varit en dun-

dersuccé med fem gånger större anmälningar än väntat. Även många pojkar 

har anmält sig och det följer intentionerna och målsättningarna. 

Lärarlönerna och lokalen kostar 10 000 euro men det är också intäkterna. 

Det här är ett nollsummespel. Sådana investeringar och nysatsningar tycker 

jag att är väldigt glädjande i de här svåra tiderna som vi befinner oss i nu. 

Allmänt skulle jag vilja ta till heders ordet välfärd. Ofta pratar man om 

drift och kostnader som ett stort problem. När man investerar i välfärden så 

ger det mångfalt tillbaka, tycker jag, i euro och cent men också framförallt i 

ökad livskvalitet och minskat lidande.  
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Några ord ännu om Pommern även om ltl Bert Häggblom inte finns på 

plats. Ltl Bert Häggblom ville påskina att Pommerns framskridande har varit 

någon sorts sosseprojekt som det har varit väldigt mycket prestige i. Så upp-

lever inte jag det. Ni ska inte skylla på mig för jag är ganska ny och jag har 

inte röstat igenom de här sakerna tidigare genom åren. Jag har lyssnat på allt 

som har förts fram. Jag håller med om att det finns frågetecken, det finns 

olika läger och allting är inte svart eller vitt. I politiken får man ofta bända 

fram och tillbaka och fråga experterna och till slut bestämma sig att komma 

till en slutsats. Det har man gjort i det här fallet också.  

Även om vi går ut med de här pengarna så betyder det inte att de åker ut 

imorgon. Nu ligger det här projektet ute på anbudsrunda. Vi ser vilka pris-

lappar som kommer tillbaka och sedan kanske vi får ta en ny funderare på om 

det här håller, eftersom landskapsregeringen tänker ge 5 miljoner och 20 

procent kommer från staden. Håller inte prislappen överhuvudtaget så 

kanske, kanske, behöver vi ta en ny fundering kring Pommern och framtiden. 

Jag drar en liten parallell också till andra stora, stora projekt där vi har 

klubbat igenom många, många miljoner, t.ex. Geriatriska kliniken på 20 mil-

joner för fyra år sedan. Jag ser fortfarande ingen geriatrisk klinik där borta. 

Ibland är det så i politiken, man klubbar igenom stora dyra projekt som av 

olika anledningar inte blir av. Tack.  

Ltl Gun-Mari Lindholm 

Talman! Jag vill säga några saker från moderat samlings lagtingsgrupp angå-

ende tilläggsbudgeten som nu ligger på våra bord. 

Som vi ser det så är det här en satsning på barn och unga och särskilt kvin-

nor och äldre. 

Musikinstitutets kursutbud ökar och det kommer att ge möjligheter för 

barn och unga att i större utsträckning än idag ta del av det kursutbudet.  

Tallbacken kommer att vara öppen för samtliga kvinnor och barn som be-

höver det skyddshemmet under tider i sina liv oavsett var man bor på Åland. 

Det är en bra satsning och något som vi länge har sett fram emot och arbetat 

för. 

När det gäller bidraget till Sottunga på 200 000 euro så är det en satsning 

på äldre i synnerhet, men också på andra boende i Sottunga i behov av kom-

munal service. Det här ser vi att är en väldigt bra satsning också för hela 

Åland. 

När det sedan gäller Pommerns väl och ve så vill jag säga mina personliga 

reflektioner. Jag ställer mig frågande inför om den här satsningen ska göras 

nu. Är det ett verkligt behov just nu? Det är mycket pengar och de behövs på 

andra ställen just nu. Den här frågan har också diskuterats väldigt länge. Det 

är kanske så att tekniken har gått framåt. Det kanske i framtiden finns andra 

möjligheter att göra de här olika skyddsåtgärderna på än idag och som 

kanske också har en rimligare prislapp. Jag hoppas att finansutskottet till den 

delen tittar på det här. Även om vi haft en plan, men så länge ingenting är 

gjort så kan man ändå revidera tidigare planer om det visar sig att både tek-

nik och prislapp kan se annorlunda ut. Tack. 
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Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Jag blev lite fundersam när jag hörde ltl Lindholm. 

Hon började backa lite på investeringen på Pommern. Är det ledamo-

tens enskilda åsikt eller är det moderaternas åsikt? 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Jag nämnde alldeles särskilt att det var jag personligen som ställde de 

här frågorna. Jag tycker att finansutskottet ska titta på dem. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Camilla Gunell 

Fru talman! Den här tilläggsbudgeten är kanske anspråkslös och ganska kort-

fattad. Men den berör på sätt och vis ändå två av Ålands kanske största fram-

tidsutmaningar. Den ena är kommunerna och dess situation som illustreras 

via Sottungaexemplet. Den andra utmaningen är näringslivet och näringsli-

vets förutsättningar att framgångsrikt verka i landskapet. 

Jag skulle vilja uppmärksamma lagtinget på det faktum att allt eftersom 

åren har gått och vi har haft kommunstrukturen med 16 kommuner så har 

Åland under den perioden haft en relativt god ekonomi. Varje kris som kom-

munerna har stött på så har vi, av olika skäl, från landskapets sida bemött 

med att hjälpa till ekonomiskt. Det har varit Geta, det har varit Sottunga och 

det har varit Finström som under åren, av olika skäl, har hamnat i svårighet-

er.  

Man kan konstatera att vi har gjort på olika sätt, ibland med lagligt stöd 

och ibland av vilja. Det som vi saknar i vår lagstiftning på Åland är verktyg för 

hur man hanterar kommuner i kris. När vi nu tittar i verktygsboxen och vad 

vi har för lagstöd för att göra så är den här boxen ganska tom. Vi får väl bara 

konstatera att vi inte har varit tillräckligt uppmärksamma och kanske förut-

seende för att sådant här kommer att ske och då behöver man ha redskap för 

att hantera det. 

Dels har vi en diskussion här idag som handlar om Pommern och PAF-

medel för en investering. Man måste hålla det som en isolerad företeelse. 

Man kan inte röra ihop allt i samma fråga. Det är en engångsföreteelse, det är 

PAF-medel. Hur ska vi nyttja PAF-medlen? Man kan inte ta PAF-medel till 

att försörja t.ex. den medicinska kliniken på ÅHS. Det ska de pengar som 

kommer in via klumpsumman, flitpengen och intäkterna göra. I den kaka 

pengar samsas däremot både landskapsandelar och försörjningen av hälso- 

och sjukvården. Hälso- och sjukvården blir dyrare hela tiden. Hälso- och 

sjukvården kan bli hur dyr som helst egentligen allt eftersom de medicinska 

framgångarna kommer. Det här är ett område som vi också vill satsa på. 

Därför har man, som jag ser det, bara en sak att arbeta med och det är 

strukturer. Hur skapar vi smidigare effektivare sätt att tillhandahålla på 

kommunal nivå en effektiv och bra socialvård? Där är kommunernas social-

tjänst ett sådant exempel för samordning och effektivitet. Det andra är att ar-

beta med strukturerna inom hälso- och sjukvården, nämligen ÅHS. Det här 

är områden som är så högt prioriterade och så viktiga för vår välfärd på 

Åland. 

Om man idag kan läsa på YLEs hemsida att det finska socialskyddet är 

nere på samma nivå som sådana stater i vår omvärld som vi inte vill jämföra 
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oss med, då måste vi vara mycket aktsamma här på Åland så att vi inte gör 

samma misstag. 

Jag tycker att Sottunga snarare kan ses som ett exempel där vi har kommit 

till en punkt. En kommun, kanske den minsta, har kämpat otroligt väl och in-

tensivt under alla dessa år men det är ingen stor överraskning att när männi-

skor blir gamla, på ålderns höst, så kommer det ett behov av omsorg. Omsorg 

kostar, det är någonting som man de facto kan förutse. Det måste vi ju också 

göra. Man har enligt grundlagen rätt till vård och omsorg och det ska vi till-

handahålla på Åland. Kan inte kommunen göra det så måste vi här i Ålands 

lagting och i landskapsregering ta det ansvaret. 

Sanningen är ju den, att den här problematiken har ju inte bara Sottunga. 

Det här kommer att komma som ett pärlband om det är så att landskapet inte 

bemöter de här kriserna en och en efter varandra. Det blir fler kommuner 

som hamnar i de här svårigheterna allt eftersom demografin förändras. 

Det är helt rätt att inte låta det passera som ”business as usual”. Tiden är 

här för en förändring när det gäller kommunreform, till den behöver vi lag-

stiftning. Den lagstiftningen ska vi nu producera och ta fram så att vi ger oss 

själva verktyg i boxen att ta fram i situationerna framledes. 

Kort bara, eftersom tiden har tagit slut, reservkraften och stödet till Kraft-

nät Åland. Ingen har ifrågasatt, tror jag, om det var nödvändigt skaffa Fin-

landskabeln. Det var möjligen ltl Toivonen som tyckte att det var ett dumt be-

slut. Men det var helt nödvändigt och det förstod alla som arbetade med frå-

gan under flera regeringars tid. Det ifrågasätts inte heller från näringslivets 

sida. Att ha en trygg försörjning av energi är ju ett fundament för samhället 

som ska kunna fungera. Det är också ett fundament för näringar, industrier, 

jordbruk och att allt som vi försöker leva på ska kunna existera. 

Det som hela Orkladiskussionen föranledde var ju en avscanning av hur 

det ser ut, vilka förutsättningar vi de facto kan erbjuda på Åland när det gäller 

både energipriser och andra förutsättningar för att verka. Många av företagen 

som finns på Åland är på en global marknad. Det är otroligt viktigt för oss, 

arbetsplatser och skatteintäkter, att företagen stannar här. Därför måste vi 

jobba aktivt med olika typer av insatser för att göra förutsättningarna så 

gynnsamma som möjligt. Tack, fru talman. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Tack minister Gunell för ett intressant anförande. 

Det är brukligt i budgetsammanhang att man inte ställer verksam-

hetsutgifter, överföringsutgifter och investeringar mot varandra. Men 

som ltl Bert Häggblom sade här i tidigare anförande så har vi nu en så-

dan ekonomisk situation att det kanske inte är helt lätt att förklara inve-

steringar i förhållande till verksamhetsutgifterna som finns vid Ålands 

hälso- och sjukvård. 

Det som gäller Sottunga, som ministern lyfte fram, så där ska vi 

komma ihåg, och det är viktigt att lyfta fram, att alla sottungabor har fått 

den vård som grundlagen säger att de ska få. Det är ingen som har blivit 

lidande. Alla har fått den vård som de har behövt oberoende av vad det 

har varit. Det är viktigt att poängtera. 
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Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Ja, det har de fått, det ska de få och det är vi helt enig om i landskapsre-

geringen att de ska de fortsätta att få. Vi vill inte heller lägga ansvaret för 

kostnaderna på de fritidspolitiker som sitter i kommunstyrelsen i Sott-

unga. Vi tar större ansvar.  

Men om centern vill säga nej till dessa 200 000 euro så säg det, så vet 

vi.  

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Jag förstår inte den här frälsningsmentaliteten som verkar finnas hos 

landskapsregeringen, att allt blir bättre bara det blir större. Så fort all-

ting blir större så då blir det bättre. Mig veterligen har vi inte genomfört 

en enda reform här på Åland som har blivit billigare eller bättre. Ålands 

hälso- och sjukvård blev jättedyr! Och då ska vi inte nämna Ålands 

gymnasieskola som blev katastrofalt dyr. Det finns en uppsjö där vi har 

försökt sammanföra och där kostnaderna har stigit markant jämfört 

med vad de har varit tidigare.  

Jag uppmanar landskapsregeringen att ta sitt ansvar och inte an-

vända Sottunga som en murbräcka i den här diskussionen för att tvinga 

fram en kommunsammanslagning. 

Vicelantrådet Camilla Gunell, replik 

Vtm Thörnroos, till centerns försvar så vill jag säga att vi har genomfört 

många lyckade omstruktureringar och reformer i det här samhället. Det 

är bara beklagligt att vtm Thörnroos inte ger sitt eget parti den respek-

ten. Både ÅHS och i gymnasieskolan var helt nödvändiga reformer även 

om det fanns detaljer, i det senaste i alla fall som jag inte riktigt kunde 

acceptera. Men visst har vi arbetat med ekonomin på rätt sätt. 

Det är nog ingen frälsning. Jag skulle vilja att vtm Thörnroos och cen-

tern lite sticker huvudet ur strutshålet, dit man har stoppat det nu, och 

försöker se verkligheten som den är. Sottunga är tyvärr ett illa exempel 

just nu om man vill försvara 16 kommuner. Det är verkligheten vi ser. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Axel Jonsson  

Tack, fru talman! Inledningsvis kan jag tycka att det blir lite ironiskt när den 

förra finansministern och den nuvarande finansministern står här och båda 

kritiserar varandra ganska hårt för att ha misslyckats med inbesparingar. Nu 

senast kritiserade också centern sina egna reformer som de har varit med och 

drivit igenom. Jag tycker att debatten idag har varit lite märklig. Jag tror inte 

att debatten förs så mycket fram för att vi försöker söka skuld för dagens eko-

nomiska situation.  

Istället borde vi faktiskt alla hjälpas åt och ta tillvara samtliga inbespa-

ringsförslag som läggs i den här salen, oavsett om de kommer från regerings-

håll eller från oppositionshåll såsom ekonomin ser ut. Det har vi alla varit 

överens om här i debatten även om vissa har förivrat att vi ska sätt sprätt på 

de extra pengarna som ser ut att komma in här framöver. Ålands Framtid av-

råder nog starkt att börja leka med sådana tankar i det här skedet. Nog om 

detta. 
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Om vi tittar konkret på förslagen som läggs här i tilläggsbudgeten så har 

Pommern diskuterats fram och tillbaka idag. Det är ett projekt som har växt 

med tiden som så många andra politiska projekt brukar göra. Någonting som 

jag var skeptisk till när jag först bekantade mig med de planer som skissera-

des för ett tag sedan kring Pommernprojektet, var att från att ha gått från en 

torrdocka så har man också börjat prata om att bygga trädäck och förenings-

lokaler osv. runt omkring. Det kan man säkert göra, men frågan är om vi från 

landskapets sida ska vara med och finansiera alla de här kring investeringar-

na som kommer av det här projektet.  

Finans- och näringsutskottet borde bekanta sig med de planer som finns 

och fundera på vår roll som ansvariga för bevarandet av det åländska kultur-

arvet. Möjligtvis är en torrdocka den bästa tekniska lösningen, men det som 

kommer runt omkring tycker jag att man borde fundera på. Är det verkligen 

lagtingets och regeringens ansvar att vara med och finansiera det? Finans och 

näringsutskottet kunde precisera vad som får ingå i de understödsberättigade 

investeringskostnaderna. Vad bör egentligen ingå i detta? Det finns säkert re-

dan tankar från regeringens håll om detta för att minska ner på den här typen 

av projekt.  

När vi på Åland väl kommer igång och blir ivriga så tenderar projekten att 

växa lite utöver det som kanske ursprungligen var tänkt. När vi nu försöker 

spara och hålla i pengarna så behöver vi ifrågasätta oss själva lite. Går vi ut 

över det som var de ursprungliga intentionerna? Då kan vi också spara 

pengar, menar jag. 

Sedan diskuterades kort här även Finlandskabeln. Näringsminister Gunell 

menade att det inte var någon som ifrågasatte Finlandskabel när det begav 

sig. Det fanns ett parti som röstade emot Finlandskabel och det var vi i 

Ålands Framtid. Redan i den debatten konstaterade man att chipsfabriken 

hade 15-20 procent högre energikostnader än motsvarande fabrik i Filipstad. 

Man visste att elpriserna skulle stiga med 15 till 20 procent i och med att man 

satsade på Finlandskabeln. Det var de siffror som nämndes i debatten. Jag 

gick tillbaka och kollade upp detta i våras när vi diskuterade den frågan.  

Med facit i hand så kan man fundera på om man inte borde ha tänkt mera 

på de siffrorna när man gick inför det beslut. Det är klart att med det ute-

blivna vindkraftsstödet så är det också en faktor som får en att fundera återi-

gen på om man kunde ha tittat på andra alternativ för att säkra en säker och 

trygg försörjning av el till Åland. Vi förde fram att man borde titta på alterna-

tiv till Sverige. 

Vi inser att det är för sent och att det är överspelat. Jag tycker ändå att vi 

borde lära oss någonting av det faktum vi står inför idag. Vi har en kabel som 

i det stora hela knappt används, den kostar stora pengar och den har bidragit 

till ökade elpriser. Det har varit en del bland många andra delar i en diskuss-

ion om en mycket viktig näring för Åland. När vi fattar den här typen av stora 

investeringsbeslut så borde vi tänka ett varv extra. Vi ser följderna av det 

idag.  

Jag vill ändå gratulera landskapsregeringen till det arbete som de har gjort 

för att rädda chipsfabriken. Det är absolut ingen kritik på det sättet när det 

gäller hanteringen under det här året. Men jag tycker att det på ett bra sätt il-

lustrerar behovet av att vi faktiskt lyfter blicken vid stora investeringsbeslut 

och tänker lite längre. Tack, fru talman. 
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Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det här anförandet blev lite speciellt. Först kritiserade ltl 

Jonsson nuvarande finansministern och den tidigare finansministern 

för att sedan gå tillbaka i historien och fundera på vem som har varit 

skyldig för ekonomiska beslut tidigare. Sedan avslutade ltl Jonsson med 

att få tillbaka ännu längre historien och diskutera tillblivelsen av Fin-

landskabeln. 

Men, alternativet att ha en andra anslutning till Sverige utreddes nog-

samt. Det företogs ett öppet hörande, alla experter fick säga sitt. I kraft-

näts ledning gjordes en bedömning av olika alternativ. Man kom sedan 

fram enhälligt, även om det fortfarande politiskt diskuterats, att den 

lösningen som blev av var den bästa lösningen och det säger alla exper-

ter ännu. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Det är en otroligt bra lösning, men den var också otroligt dyr. Man var 

inte beredd att titta på möjligheten till en billigare kabel till Sverige med 

lite svaga motiveringar, som jag vill minnas det. Jag tycker inte vi ska 

lägga mera fokus vid den diskussionen nu. Det fanns helt enkelt inte ett 

intresse, annat än från vår sida, att titta ordentligt på de här alternativen 

även om de dryftades lite lätt. Men vi glömmer den diskussionen och tit-

tar framåt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Stephan Toivonen 

Tack, fru talman! Bästa kollegor och bästa regeringsmedlemmar, minister 

Perämaa talade här i en replik om konkurrenskraft. Det är just det som jag 

tänker ta upp i mitt anförande. Ibland har vi lite olika åsikter och ibland 

kanske vi har lite liknande. 

För ett år sedan fick vi första version av budgeten. Den visade först ett 

överskott på 95 miljoner eftersom man flyttade över lite fastigheter, det var 

rent tekniska saker. Då kritiserade jag detta och ville ha exakta siffror. Vi kom 

så småningom fram till 17,6 miljoner, vilket vi har talat om senare. 

I våras nämnde jag lite om ett forskningsprojekt. Ulf af Trolle var väldigt 

noga med först få fram den exakta situationen så att man är medveten om lä-

get. Det är viktigt att veta; vad är förlusten? 

Det andra som jag nämnde då var om man ska försöka få ner lönerna, dvs. 

förbättrad konkurrenskraft ska börja uppifrån. Därför lämnade jag också in 

en motion om att vi lagtingsledamöter skulle sänka våra löner. Motionen gick 

inte igenom, men allting har med konkurrenskraft att göra. 

Jag hade hoppats på att kunna lämna in samma motion nu, men rent tek-

niskt så är den posten inte öppnad. Och när vi kommer till den ordinarie 

budget så är det, vad jag förstår, för sent eftersom löneförhandlingarna inleds 

i oktober och borde vara klara i november, dvs. före budgeten slås fast. Sista 

tåget för motionen har helt enkelt gått. 

Frågan är om det finns andra sätt att förbättra konkurrenskraften? Mi-

nister Perämaa kunde till exempel också ha tagit ett initiativ via arvodes-

kommissionen. Jag vet inte om det har gjorts men jag har inte hört någonting 
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av det. Lantrådet kanske kunde ha tagit något initiativ. Lantrådet har vi inte 

sett i lagtinget ännu den här hösten, tror jag. 

Å andra sidan ska vi inte heller alltid skylla på andra, vi ska inte alltid 

skylla på regeringen eller ministrarna. Många har sagt åt mig att jag kan gå 

över till lönekontoret och säga att de ska sänka lönen med 3,5 procent och det 

kunde jag göra, men jag tror inte att det kommer att ha någon betydelse om 

en person gör det. Kanske inte heller om fem personer gör det eller tio perso-

ner. Men om vi skulle vara tillräckligt många, kanske 20 personer, som skulle 

säga att vi vill sänka våra löner för att det ska vara lättare för förhandlarna att 

kunna förbättra konkurrenskraften, då kanske det går och att samtidigt an-

hålla om att arvodeskommissionen ska komma snabbt med ett förslag för oss. 

Vi kommer att beröras väldigt lite av ändringar, kanske 1-1,5 procent. Det 

kommer att vara mitt förslag. Jag kommer att underteckna ett papper där jag 

vill sänka min lön med 3,5 procent. Jag hoppas att alla håller med. Jag har en 

lista här i alfabetetisk ordning, totalt opolitisk. Det är enda sättet, som jag ser 

det, att förbättra konkurrenskraften. Tack, fru talman. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Tack, talman! Det är ju så att vi inte får lön för arbetet vi gör här. Vi får 

ett arvode för vårt förtroendeuppdrag. I det här förtroendeuppdraget 

väljer man själv hur mycket man jobbar, vilket betyder att vi alla har 

ganska olika timlöner, ifall man vill använda det begreppet. Ett sätt att 

sänka sin lön än genom att jobba mycket för det offentliga Åland. Den 

vägen har jag valt, andra kan ju välja att sänka sin lön istället. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Mats Perämaa 

Nu blev det så olyckligt att talmannen själv presiderar för tillfället. Det som 

jag tänkte säga om Sottunga riktar sig till det anförande som hölls tidigare. 

Jag ska hålla mig och kanske inte förorsaka ett behov av att ge repliker heller. 

Från centerhåll, genom vicetalmannen, sades det här tidigare att land-

skapsregeringen använder Sottunga som en murbräcka för att driva kom-

munreformen. Jag uppfattade det ungefär så här.  

Det ska vägas emot det faktum att Sottunga representanter, under ett möte 

på Sottunga senaste måndag där jag själv närvarade, inte riktade kritik mot 

landskapsregeringen i den här frågan, utan dessvärre mot representanter för 

media på plats. Medierna hade lyft upp frågan onödigt mycket och belyst den 

för mycket. Kritiken var sådan att jag fann mig i den ovana situationen att jag 

försvarade media, det här finns på noterat i tidningarna också. 

Sammanfattningsvis till den delen så fick landskapsregeringen inte någon 

kritik för hur vi har hanterat frågan. Vi avser att fortsätta att föra frågan med 

den allra största respekt för de människor som bor på Sottunga. 

Ltl Sara Kemetter 

Tack, fru talman! Det har varit diskussioner i salen om lite oklarheter vad 

som egentligen gäller med Pommern. Senast tyckte ltl Gun-Mari Lindholm 

att vi i finans- och näringsutskottet skulle börja diskutera detaljer kring dock-

an. Ska det vara en torrdocka, flytdocka eller vad? Jag tycker att det egentlig-

en har att göra med okunskap. Man vet inte vart ärendena hör.  
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Jag tänkte kort bara beskriva för lagtinget historien så att vi alla har 

samma utgångspunkt.  

Pommern har donerats till Mariehamns stad. Det är ett kulturhistoriskt 

värdefullt fartyg. Hon anses som ett all åländskt ansvarsområde. Därför har 

man alltid bekymrat sig över hur man ska renovera, hur hon ska tas hand om 

och kunna förlänga hennes köl och utformning så att hon kan bevaras ännu 

hundra år framåt och kanske ännu längre. Det är ju ett stort och svårt projekt 

som massor med människor har massor med åsikter om. 

Därför har stadsstyrelsen och Mariehamns stad tillsatt en kommitté. I den 

kommittén sitter också representanter från landskapsregeringen med för att 

kunna föra fram sina åsikter. Det sitter också med två representanter från 

Ålands sjöfartsmuseum, från Mariehamns hamn och sedan från Mariehamns 

stad. Den här kommittén är en tjänstemannakommitté som har kommit med 

förslag. De har arbetat och haft höranden osv. Deras förslag är nu en torr-

docka.  

För att man ska kunna förverkliga torrdockan så kostar det x antal miljo-

ner. Då hänvisar man till tidigare beslut och överenskommelser som land-

skapsregeringar har tagit. Eftersom det är ett stort och viktigt projekt för hela 

Åland så ska också landskapsregeringen vara med och subventionera, vara 

med som en delfinansiär. 

Finansieringen för det här projektet, dockan, så där går Ålands landskaps-

regering in med 69 procent, Mariehamns stad med 26 procent och Marie-

hamns hamn med 4 procent. Dessutom kommer det en extern finansiering 

för däcksbyten och vintertäckning av Pommern. Det betyder att det inte 

kommer att göras en stor renovering och det finns inte i planerna ännu. Men 

säkert i framtiden när hon behöver renoveras så kommer det att diskuteras 

på nytt. Mariehamns stad har donerat underhållet och hela kunskapen om 

Pommern till kunniga människor inom sjöfartsmuséet som på ett helt annat 

sätt kommer att kunna bevara fartyget. 

Vad gäller lagtinget så tycker jag själv personligen att mitt parti inte har 

varit särdeles positiva till att det faktiskt ska vara en torrdocka. Däremot an-

ser jag att finans- och näringsutskottet är fel forum att börja arbeta med det. 

Tack. 

Minister Nina Fellman 

Jag vill ta tillfället i akt att prata lite om Sottunga och det anslaget för Sott-

unga som finns i tilläggsbudgeten. Eller jag kanske snarare vill ställa några 

frågor. Det som det egentligen handlar om är om vi ska ge 200 000 euro, som 

det föreslås i budgeten, till Sottunga. Ja eller nej?  

Landskapsregeringens förslag är ja. Vi vill ta ansvar för de människor som 

ska bo någonstans på äldre dagar. Självklart ska vi göra det! Då är följande 

fråga; ska de pengarna ges in blanco? Ska man inte ställa krav för framtiden? 

Ska man låta sottungaborna och Sottungas kommunstyrelse tro att det är så 

som det fungerar? Att man även i framtiden, när pengarna tar slut, så kom-

mer man och begär mera och det finns inga krav och inga förväntningar på en 

annan struktur, en annan möjlighet att försörja sig. Gör man på det viset så 

ställer man Sottunga inför den enda möjligheten att man gång efter gång, 

som en fattig jon, ska komma till landskapsregeringen att säga; ”nu är peng-

arna slut, nu skulle vi behöva lite hjälp och vi vet ju att ni ger oss pengar”. 

Man får gå med tiggarstaven.  
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Det mjuka, mest respektfulla sättet att gå framåt här är att säga, självklart 

ska Sottunga ha de pengar som behövs för att de äldre som behöver bo nå-

gonstans eller behöver vård får det. Det är inte ifrågasatt. Men samtidigt 

måste vi säga att detta måste vara en del av en framtida strukturell föränd-

ring, för vi vill inte att någon del av Åland måste tigga. Om vi skulle säga nej, 

om lagtinget säger nej, Sottunga får inga pengar, då måste Sottunga gå med 

tiggarstaven till någon annan närliggande kommun och fråga; ”kan ni ta emot 

oss för vi klarar oss inte själva längre”. 

Inget stöd, då blir det ett tvång för Sottunga att tigga om att någon annan 

ska ta emot dem. Att ge det här stödet är att ge tid för att förändra en struk-

tur. Jag tror att hela spektret i lagtinget vet att det finns kommuner, Sottunga 

är bara den första, som saknar de demografiska förutsättningarna för en bär-

kraftig ekonomi.  

Hur resultatet ser ut vet vi inte ännu. Jag tycker att det är både utmanande 

och viktigt att vi på ett öppet sätt ser på vad som kan vara bäst. Är det en ge-

mensam skärgårdskommun med en tvärgående trafik? Är det en ännu större 

helhet? Men om vi säger nej till Sottunga så tvingar vi dem in en förändring 

som ingen vill ha. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Jag har full respekt för den process som landskapsregering-

en har när det gäller hur den framtida kommunstrukturen på Åland ska 

se ut.  

Men jag reagerade starkt när jag hör orden tigga och att man ska 

hjälpa Sottunga osv. Jag tycker att man blandar ihop två saker här. Vi 

har en nu gällande lagstiftning där kommunerna har självstyrelse. Är det 

så att en kommun vill gå ihop med en eller flera kommuner, då ska 

kommunen själv ta initiativ till det. Nu får man den bilden, att land-

skapsregeringen ger nog pengar, 200 000, men då ska man minsann 

från Sottunga vara medveten om att man upphör som kommun och ska 

ingå i Föglö eller i en skärgårdskommun eller i någonting annat. 

Minister Fellman, och alla andra som för den här politiken, det här 

som ni nu sysslar med nu är förvillande likt maktpolitik och utpressning. 

Minister Nina Fellman, replik 

Talman! Jag tycker inte att det handlar om maktpolitik. Jag tycker att 

det handlar om förändringspolitik. Man kan ha siktet inställt bakåt och 

säga att vi ska ha kvar 16 kommuner, det är en typ av maktdelning. Eller 

man kan säga, som landskapsregeringen gör nu, att vi är oroliga för 

framtiden. Vi ser att det finns delar av Åland som inte är bärkraftiga. Vi 

vill utreda, undersöka och driva en förändring där både servicen är lik-

värdig och människorna har det bra. Vi måste inte nödvändigtvis per-

manenta en gammal maktstruktur, det är inte den som är den viktiga 

utan det är servicen. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Jag upprepar min inledning. Jag har full respekt för den re-

formprocessen. Hoppeligen ska vi tillsammans hitta en lösning där alla 

kommuner och alla delar av Åland tycker att är en bra lösning som vi vill 

vara med och förverkliga.  
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Det som landskapsregeringen nu sysselsätter sig med är något som är 

förvillande likt att man hotar sottungaborna, och centern också för den 

delen, om vi ställer kritiska frågor så är vi mot det här. Jag tycker att den 

här landskapsregeringen för en osnygg politik. Jag som lagtingsledamot 

i Ålands parlament tycker att det är en självklarhet att de äldre på Sott-

unga ska ha rätt till samma kvalitativa vård som alla andra på Åland. 

Enligt landskapsandelssystemet ska de egentligen ha rätt till 80 procent 

av de verkliga kostnaderna. Nu funkar det inte med de kalkylerade kost-

naderna. Det är där som det brister och det måste landskapsregeringen 

som övergripande organ hantera och se till att sottungaborna kan känna 

samma trygghet. Sluta hota med att; ”om ni inte gör så här så då blir det 

inga pengar”, för det är inte värdigt i det här parlamentet. 

Minister Nina Fellman, replik 

Det är självklart inte ett hot. Jag tycker att det handlar om ärlighet och 

respekt gentemot Sottunga. Att säga att det är självklart så att de pengar 

som behövs ska man få, men man måste vara tydlig med att framtiden 

ser annorlunda ut, inte bara för Sottunga utan för Åland som helhet. Det 

har varit landskapsregeringens tydliga politik, vi driver på och utreder 

framtida förändringar, men gör det så respektfullt och så mjukt som 

möjligt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Tony Asumaa 

Tack, fru talman! Vi har ett flytande kulturarv. Fartyget Pommern är byggd 

1903 i Skottland för ett tyskt rederi. Pommern är en av den större attrakt-

ionskraften vad gäller turismen. Under året, tills dags dato har vi redan haft 

över 30 000 besökare ombord på fartyget och drygt 70 000 besökare till sjö-

fartsmuséet. Pommern är en betydande del av hela helheten vad gäller Ålands 

sjöfartsmuseum. 

Ålands sjöfartsmuseum fick också priset som årets museum i Finland år 

2016. En stor del av det berodde på allt frivilligt arbete som lades och läggs 

ner ombord på Pommern för att hålla den i skick. 

Här har ifrågasatts driften och underhållet av Pommern och hur mycket 

det kostar. Man undrade också vad som ingår investeringen vad gäller torr-

dockan. Jag vill precisera.  

I januari 2015 donerades Pommern till stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum 

som sköter om drift och underhåll av fartyget. Driften i sig ersätts av Marie-

hamn stad, åt Ålands sjöfartsmuseum stiftelse, och ligger på drygt 200 000 

euro per år. Stiften bekostade också allt utställningsarbete och förmedlings-

arbete ombord på fartyget.  

Vad gäller torrdockans kostnader så ska vi inte blanda ihop driftskostna-

derna i dem, utan de sköts från annat håll. Tack, fru talman. 

Talmannen  

Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsut-

skottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsut-

skottet. 
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För kännedom 

10 Kollektivtrafiken på Åland 

Vtm Veronica Thörnroos skriftliga fråga SF 2/2015-2016 

En fråga ska besvaras inom tio dagar efter det att landskapsregeringen tagit emot frå-

gan. Om frågan inte kan besvaras ska landskapsregeringen meddela det till lagtinget 

och samtidigt ange orsaken till att ett svar inte ges. 

11 Hälso- och sjukvården 

Vtm Veronica Thörnroos m.fl. spörsmål S 1/2015-2016 

Ett meddelande om när landskapsregeringens ger svar på spörsmålet eller om att ett 

svar inte kommer att ges lämnas senare. Svaret ska ges inom tio dagar efter mottagan-

det. Spörsmålet lämnades till landskapsregeringen den 20 september 2016. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls måndagen den 26 september 2016 klockan 13.00. Plenum är avslu-

tat. 
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Upprop. 26 ledamöter närvarande. 

Lagtingsledamoten Tony Wikström anmäler om ledighet från dagens plenum på grund 
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gestund enligt bestämmelserna i 39 § i arbetsordningen att hållas klockan 09.30.  
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Från landskapsregeringens sida deltar samtliga ministrar. 

De lagtingsgrupper som har önskemål om i vilken ordning ledamöterna ska ställa sina 

frågor bör meddela det till kansliet på förhand. Antecknas. 

Andra behandling 

1 Förändring av arbetspensionssystemet för landskapsanställda 

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 10/2015-2016 
Landskapsregeringens lagförslag LF 16/2015-2016 

Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs de lagförslag som 

ingår i betänkandet var för sig för beslut i andra behandling. Slutligen föreläggs betän-

kandets motiveringar för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkän-

nas? Godkänt. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Föreläggs förslaget till landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksför-

fattningar om pension för den offentliga sektorn för antagande i andra behandling. Be-

gärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra 

behandling är avslutad. 

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i 

landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare för antagande i 

andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. 

Lagförslagets andra behandling är avslutad. 

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i 

landskapet Åland av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete för an-

tagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lag-

förslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad. 

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i 

landskapet Åland av arbetstidslagen för antagande i andra behandling. Begärs ordet? 

Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är 

avslutad. 

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 30 och 41 §§ tjänstemannalagen för 

landskapet Åland för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra 

behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad. 

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 40 §§ grundskolelagen för landskap-

et Åland för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behand-

ling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad. 

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 4 § landskapslagen om grunderna 

för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård för antagande i andra behandling. Begärs or-

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

ling är avslutad. 

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 22 § landskapslagen om studiestöd 

för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling anta-

git lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad. 

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

Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. 

Ärendet är slutbehandlat. 
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Andra behandling 

2 Ändrad lagstiftning om utkomststöd 

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 9/2015-2016 
Landskapsregeringens lagförslag LF 14/2015-2016 

I andra behandlingen kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid 

den första behandlingen eller förkasta förslaget. 

Först tillåts diskussion och efter det föreläggs lagförslaget för antagande. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Lagförslaget föreläggs för antagande i andra behandling. Begärs ordet? 

Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är 

avslutad.  

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

Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. 

Ärendet är slutbehandlat. 

Remiss 

3 Kulturhistoriskt värdefulla föremål 

Landskapsregeringens lagförslag LF 18/2015-2016 

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 Tony Asumaa 

Herr talman! Kulturarv som begrepp omfattar allt av det som tidigare gene-

rationer har skapat. Det omfattar allt från berättelser, traditioner till miljöer, 

byggnader, föremål, fartyg, vrak och fornlämningar. Vad som betraktas som 

kulturarv är beroende av samhällets värderingar och ändrar sig över tid. Det 

viktigaste av allt är dock att vi värnar och bevarar vårt åländska kulturarv.  

Landskapslagen 1986/58 om skydd för kulturhistoriskt värdefulla föremål 

trädde ikraft den 1 januari 1987 och har efter det ändrats två gånger under 

årens lopp. 

Lagen som också benämns skyddslagen har till ändamål att genom be-

gränsning av utförsel av kulturföremål från landskapet skydda det åländska 

kulturarvet. I lagens 2 § definieras de kulturföremål som är föremål för 

skydd.  

Landskapsregeringen föreslår genom detta lagförslag ändringar och kom-

pletteringar av skyddslagens bestämmelser. Det gäller i huvudsak tre saker. 

För det första, att i landskapet genomföra EU:s återlämnandedirektiv från 

2014.  

Landskapsregeringen föreslår att till skyddslagen fogas bestämmelser som 

gör lagen om återlämnande av kulturföremål som olagligt förts bort från ter-

ritoriet för en medlemsstat i Europeiska unionen tillämplig i landskapet.  

I dagsläget innehåller inte vår skyddslag någon hänvisning till de begräns-

ningar vid utförsel av kulturföremål som följer av EU:s lagstiftning. 

Europeiska kommissionen har i juli 2016 skickat ett motiverat yttrande till 

Finland med anledning av det försenade genomförandet av direktivet i land-
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skapet. Avsikten är därför att den föreslagna lagen ska träda i kraft så snart 

som möjligt. 

Den andra huvudsakliga ändringen gäller krav på exportlicens, som har till 

syfte att skydda vårt kulturarv. Den nu gällande skyddslagen uppmärksam-

mar inte att landskapsregeringen är behörig att utfärda exportlicens på kul-

turhistoriskt värdefulla föremål i landskapet Åland. 

Enligt lagförslaget förtydligas därför landskapets behörighet på området 

och föreslås att till skyddslagen ska fogas en hänvisning till EU:s exportför-

ordning och att landskapsregeringen ska fungera som tillståndsmyndighet 

enligt exportförordningen. 

För det tredje så krävs det enligt gällande bestämmelser i skyddslagen till-

stånd för utförsel från landskapet av de kulturföremål vars utförsel från Fin-

land är tillståndspliktig i riket.  

Förslaget baserar sig på samma principer som i gällande skyddslag, enbart 

hänvisningen till lagstiftning i riket uppdateras i detta lagförslag. 

Herr talman! Landskapsregeringen bedömer att förslaget inte medför 

nämnvärda samhälleliga konsekvenser eller konsekvenser för enskilda perso-

ner.  

De föreslagna bestämmelserna om återlämnande av kulturföremål torde 

komma att tillämpas mycket sällan. Inte en enda medlemsstat i Europeiska 

unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har återkrävt Fin-

land på ett olagligt bortfört kulturföremål.  

Landskapsregeringen anser att förslaget inte har några nämnvärda eko-

nomiska konsekvenser för enskilda personer och begränsningarna vid utför-

sel av kulturföremål från landskapet ska inte utvidgas utan enbart uppdate-

ras. Förslagets konsekvenser är nämligen främst av administrativ natur. 

Landskapsregeringen bedömer vidare att förslaget saknar direkt betydelse 

för jämställdheten mellan kvinnor och män. Tack, herr talman. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, talman! Tack till minister Asumaa för presentationen av lagförsla-

get. 

Från centergruppen har vi inte några invändningar och vi kommer 

heller inte at hålla något gruppanförande för det här kan vi omfatta. 

Det finns bara en sak som vi vill uppmärksamma. Vi tror inte det är så 

klokt att i framtiden fundera på en överenskommelseförordning för att 

hantera det åländska kulturarvet, att vi på Åland skulle överlåta på 

andra att bedöma vad som är åländskt kulturarv värt att skyddas och 

därför bör vidtas de åtgärder som framgår av lagförslaget. Vad är mi-

nisterns syn på den saken? Varför skulle man överhuvudtaget fundera 

på det? Är det IMI-systemet med allt vad det innebär av börda som gör 

att ni inom landskapsregeringen i alla fall har funderat i de banorna? 

Minister Tony Asumaa, replik 

Tack, herr talman! Jag kan helt hålla med ltl Harry Jansson i den här 

frågan. Det är egentligen bara inskrivet i fall att det skulle visa sig mera 

ändamålsenligt att förvaltningsuppgifter överförs på riket, men någon 

sådan diskussion har inte förts. Vi har inte ens en tanke på att det skulle 

överföras. Det är nämnt för sakens skull. 
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Ltl Harry Jansson, replik 

Ministern svar tillfredsställer sannerligen centergruppen. Eftersom det 

är så pass sällan som det här förmodligen även i framtiden kommer att 

aktualiseras, så än mer när och om den här typen av kulturarv blir före-

mål för den här typen av diskussion då behöver det ligga i åländska hän-

der att bedöma. Här behövs det en nästan extraordinär insats eftersom 

den här formen av skydd av kulturarv vanligen inte tillämpas. 

Minister Tony Asumaa, replik 

Tack, herr talman! Den andra huvudsakliga ändringen gällde just detta 

med exportlicens. Vi betonar att det är Åland och landskapsregeringen 

som utfärdar exportlicenser, även för att förstärka självstyrelsen i det 

här avseendet. Tidigare har det varit diffust och inte klart definierat att 

det är Åland som utfärdar exportlicenserna och därav förstärks självsty-

relsen.   

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Har landskapsregeringen resonerat kring den här 

frågan och även belyst frågeställningarna krig vrakchampagnen? Är det 

så att den här lagstiftningen på något sätt skulle ha försvårat eller un-

derlättat att vi kunde föra ut vrakchampagnen via aktion och annat. 

Skulle den här lagstiftningen ha försvårat, underlättat eller är det status 

Quo? Vad är landskapsregeringens bedömning?  

Minister Tony Asumaa, replik 

Tack, herr talman! Den här lagen gäller främst implementering av åter-

lämningsdirektivet, brottslig handling. Det handlar egentligen mycket 

om att vi ska ha möjlighet att återbära det som med brottslig handling 

har förts ut från Åland. Mig veterligen har inte sådan champagne ännu 

förts ut. Det berör överhuvudtaget inte vrakchampagnen. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Sara Kemetter 

Tack, herr talman! Bästa kollegor, jag tycker att det är ett mycket intressant 

lagförslag som vi har framför oss, kulturhistoriskt värdefulla föremål. Det har 

mycket att göra med hur vi identifierar oss som ålänningar, vad vi anser att är 

kulturellt viktigt som bevarar vår historia och som berättar vem vi är.  

Vi vet alla att det finns vissa släktklenoder, smycken eller tavlor i ens hem 

som berättar om ens familjs historia, om släktens resor, alla de händelser 

som familjerna har varit med om och de är oerhört värdefulla för just den fa-

miljen, men också för det åländska samhället. 

Vi på Åland hade antikrundan på besök här för något år sedan. Vi kunde då 

se en ringlande kö av människor som ville berätta sin familjs historia och 

kanske i samband med det hitta någonting värdefullt på vägen. 

Det är också via kultur och via föremål som man kan förändra och påverka 

ett samhälle. Vi har sett vilka spår den ryska tiden har satt på Åland, alltifrån 

Post- och Tullhuset till även dagshistorien när vi blir erbjudna tavlor från 



  

86 

konsulatet eller en staty i Mariehamn. Andra myndigheter och länder vill 

också säga att de har varit med påverkat det här samhället. 

För enskilda personer kan den här lagstiftningen kanske upplevas lite pro-

blematisk. Vi säger att jag kommer från en familj där min släkt i många gene-

rationer har bott på Åland och vi råkar ha en värdefull tavla målad av en 

åländsk konstnär. Jag ärver den här tavlan och så ska jag flytta till Genève för 

att jag fått jobb där. Hur ska jag nu gå tillväga? Ska jag anmäla till de 

åländska myndigheterna att jag äger den här tavlan? Ska tavlan registreras? 

Det kan hända att den här tavlan är oerhört värdefull just för vår kulturhisto-

ria och Önnigebytiden.  

I Finland har vi en sådan situation att om du äger en tavla av Schjerfbeck, 

Edelfelt eller av någon annan så är du tvungen att registrera den. Tar du med 

dig tavlan när du flyttar så måste du meddela myndigheterna att du äger den 

här tavlan och att den nu finns i Genève där du kommer att bo under en pe-

riod. Finland kan då hålla reda på var dessa värdefulla artiklar finns. 

Om man ser till historien så har just kulturhistoriska värdefulla föremål 

varit objekt för oerhörda situationer. Man bara tänker på hur the British mu-

seum har byggt upp hela sin kollektion. De har kulturhistoriska samlingar 

från hela världen. Det grundades 1753 och sedan dess har man bara plockat 

kulturhistoriska föremål från alla världens länder. Idag kräver bland annat 

Grekland att skulpturerna ska komma tillbaka som man har plockat därifrån. 

Många andra länder upplever att deras värdefulla historia och deras berättel-

ser nu finns i London. 

Jag var och hälsade på min släkting i Singapore och då var faktiskt British 

museum där och sade, ”ja för att kompensera så far vi runt hela världen med 

dessa stora utställningar för att de ska få uppleva sin egen historia”. Singapo-

rianerna, under den tiden de hörde till det brittiska imperiet, ska alltså få 

museet på besök för att få uppleva sin historia. 

Ja, vi har haft tur på Åland, vi har inte hört till ett sådant maktvälde, men 

det var ganska nära. Vi känner alla till att under nazismens tid i Tyskland. För 

att nazisterna skulle påverka kulturen så stal man och satt undan otysk konst. 

Under den här perioden så uppskattade man, enligt BBC, att över 16 000 tav-

lor har försvunnit. Än idag kan vi hitta sådana tavlor som under den tyska ti-

den ha stulits, konfiskerats och gömts undan. 

Det här är jätteviktig lagstiftning. Jag är glad att vi har upp den idag. Jag 

hoppas att utskottet ska kunna se noggrannare på hur vi ska följa upp den här 

lagen. Hur ska vi bevaka när människor flyttar och vad de tar med sig? Vad är 

kulturhistoriskt värdefullt? Så vitt jag vet så har vi inte något register på tav-

lor. Vet vi ens vilka åländska kulturhistoriskt viktiga föremål som finns i våra 

hem? Tack. 

Ltl Roger Eriksson 

Herr talman! Den liberala lagtingsgruppen stöder landskapsregeringens lag-

förslag. Mycket av det som framkom i debatten och presentationen tycker vi 

att är viktigt. 

Man kan titta på det här ur ett annat perspektiv, självstyrelsepolitiskt. Vi 

tycker att det här är en mycket viktig lagstiftning. Den bör bevakas. Om vi 

tänker på bevarandet av vår kultur, språk och sedvänjor så tycker vi att det 

här är i linje med grundbulten i vårt självstyrelsesystem. Själva lagstiftningen 

är nödvändig.  
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Här kan konstateras att liggande lagförslag är närmast av teknisk och ad-

ministrativ natur och även påkallat av ett EU-direktiv. Det föreligger ett mo-

tiverat yttrande om det s.k. återlämnandedirektivet från 2014. Det direktivet 

har inte införlivats här på Åland. Enligt den här lagstiftningen så ska den här 

bristen korrigeras. 

Direktivet innebär ett domstolsförfarande om hur man ska gå till väga vid 

återlämnande av ett kulturföremål som har förts bort olagligt.  

Verkningarna är också viktiga ur självstyrelsepolitisk synpunkt. Land-

skapsregeringen ska fungera som tillståndsmyndighet enligt nämnda export-

förordning. Vi själva ska utfärda exportlicenser. 

 Det här är närmast av administrativ natur. Det innebär nya uppgifter för 

utbildnings- och kulturavdelningen, närmast kulturbyrån. 

De här är i linje med vårt självstyrelsesystem. 

Enligt landskapsregeringens bedömning kommer antalet ärenden att vara 

ganska låga, men det får vi se i framtiden. 

Jag ser också fram emot en mycket intressant utskottsbehandling i lag- och 

kulturutskottet, också med beaktande av det som har kommit fram här i re-

missdebatten.  

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 Sänkt rösträttsålder i kommunalval och kommunala folkomröstningar 

Landskapsregeringens lagförslag LF 19/2015-2016 

Förfarandet är detsamma som vid föregående ärende. 

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. 

Diskussion.  

Minister Nina Fellman 

Talman! Det här lagförslaget som jag nu lägger fram för lagtingets godkän-

nande handlar, i all enkelhet, om att utveckla demokratin genom att se till att 

flera människor kan delta i den demokratiska processen. Vårt demokratiska 

system har genomgått flera förändringar genom åren och utvecklats. Röst-

rättsåldern har sänkts, kvinnor har fått rösträtt, i kommunalval har rösträtten 

frikopplats från nationaliteten. 

Riktningen har hela tiden varit klar. Demokratin breddas, fler får vara med 

och bestämma. Genom den rörelsen inkluderas allt fler människor i det 

kommunala beslutsfattandet och också på andra nivåer.  

Denna reform är den första av flera förändringar av vallagstiftningen som 

är ett resultat av ett reformarbete som inleddes under den förra mandatperi-

oden. Man diskuterade olika frågor; sänkt rösträttsålder, e-röstning, olika 

jämställdhetsåtgärder och allt det kommer så småningom. Tack till dem som 

var med för ett gediget arbete, och ett bra underlag att jobba vidare med. 

Genom att sänka rösträttsåldern till 16 år blir den faktiska medelåldern för 

förstagångsväljare närmare 18 år, medan den med nuvarande system ligger 
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kring 20, eftersom det första val som man får rösta i inte nödvändigtvis infall-

ler när man fyller 18 år. 

Under processen som lett fram till detta lagförslag har det tydligt fram-

kommit att inställningen till sänkt rösträttsålder, liksom till demokratiskt 

deltagande i stort, är en kunskapsfråga. 

Instinktivt reagerar många avvisande på tanken att yngre, okunnigare, 

omognare medborgare ska vara med och bestämma. Man ser risker med att 

tvinga på unga människor ett ansvar de inte är redo för, och oroar sig för att 

de unga ska vara mer lätt påverkningsbara av populistiska rörelser än vuxna. 

För detta finns inget stöd i forskningen. I de länder man på försök eller där 

man permanent har sänkt rösträttsåldern har resultaten i val sett i stort sett 

likadana ut. Däremot har man kunnat konstatera, bl.a. i Norge, ett ökat fokus 

på frågor som berör unga människor och en större aktivitet från de politiska 

partierna gentemot ungdomar, vilket ju är en bra sak. 

Att ungdomar genom att ges rösträtt på något sätt skulle komma till skada 

genom att få rösträtt finns det inga belägg för. Däremot finns ett stort stöd för 

uppfattningen att det som gör ungdomar deprimerade och rotlösa och mot-

tagliga för alla slags dumheter är känslan av maktlöshet, inte ha kontroll, inte 

kunna påverka sitt eget liv och sin egen vardag. Rösträtt i kommunalval 

kommer inte att lösa den frågan, men det är absolut ett steg i rätt riktning 

mot att ge ungdomar reella påverkningsmöjligheter och att bli t agna på all-

var.  

Viktigt att komma ihåg är förstås också att det alltid är frivilligt att rösta. 

Den som känner att det är ett betungande uppdrag så är det helt okej att låta 

bli.  

Det vi vet är att röstning som beteende är starkt vanebunden. När man en 

gång börjat så fortsätter man. Den som missar sitt första och kanske sitt 

andra val riskerar att aldrig komma igång. Det blir ingen vana, man vet inte 

riktigt hur man gör och det blir pinsamt att fråga hur man ska göra. I flera 

undersökningar har man konstaterat att om man inte vet riktigt hur man rent 

praktiskt ska gå tillväga med att fylla i lappar och läsa vallängder så drar man 

sig för det. Ingen vi utsätta sig för pinsamma saker.  

Om man missar sitt första val för att man är borta och studerar eller är 

borta på annan ort, vilket många av våra ungdomar är de har fyllt 18, så 

kanske man aldrig får den där vanan. 

Med 16 år som rösträttsålder bor ungdomar fortfarande hemma och går i 

skolan inför sitt första val. Vi vet alla att i många frågor så är skolan vår vik-

tigaste påverkningskanal. I skolan når vi ungdomar både med information 

och med kunskap om processen, både hur man praktiskt går till väga och 

vilka faktorer och frågor som är intressanta. Detta är naturligtvis en utma-

ning för skolorna att också släppa in politiken på ett välordnat och konstruk-

tivt sätt så att ungdomar kan bilda en egen uppfattning. 

På kort sikt kan man förmoda att en sänkt rösträttsålder leder till ett pro-

centuellt sett lägre valdeltagande. Så har skett med alla rösträttsreformer som 

vi har haft, först sjunker det, men det här är en långsiktig satsning på ett 

högre valdeltagande. Eftersom vi får in flera ungdomar tidigare så hoppas vi 

på ett högre valdeltagande senare. 

Erfarenheterna från Norge, där man på prov genomfört två val med sänkt 

rösträttsålder, visar på att flera yngre människor också väljs in. Det tycker 

jag, med tanke på den rådande åldersstrukturen är i våra folkvalda försam-
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lingar, låter det som en dröm att flera ungdomar skulle engagera sig och vara 

med i politiken.  

Det som gör detta lagförslag extra intressant är att den också innehåller en 

knepig behörighetsfråga. Är det självstyrelselagens paragrafer om att det till 

självstyrelsen behörighet hör att bestämma över kommunala val, eller om är 

det grundlagens stadganden om medborgerliga fri- och rättigheter som gäl-

ler? I motiveringen ges en uttömmande beskrivning av frågan. I korthet kan 

man konstatera att vi inte vet svaret innan frågan prövats i högsta instans. Vi 

argumenterar att det här är självstyrelsens behörighet, för kommunala val 

hör till självstyrelsens behörighet. Det inskränker inte medborgerliga fri- och 

rättigheter på något sätt.  

Justitieministeriet i Finland har följt den här beredningen med stort in-

tresse.  

Landskapsregeringen föreslår alltså att ungdomar som fyller 16 år senast 

på valdagen ska ha rösträtt i kommunalvalet 2019 och i de kommunala folk-

omröstningar som ordnas under perioden. Vi föreslår att den i det här skedet 

är en temporär ändring, som efter noggrann utvärdering kan göras bestå-

ende. 

Genom denna lagändring kan vi visa åländska ungdomar att de har en röst, 

inte bara en teoretisk sådan, utan verklig makt att vara med och forma sam-

hället. Vi tar dem på allvar. Tack. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Tack minister Fellman för en fyllig redogörelse. Jag har 

noggrant studerat alla remissinstansers svar. Av de jag har tittat på så 

säger tolv stycken klart nej, två stycken säger att man kan tänka sig det 

här under året, att de som fyller 18 under året ska få rösta. Lärarför-

eningen är tveksam. De som säger klart ja till det här är fyra stycken, 

egentligen bara två av de åländska kommunerna. Det här är ju en kom-

munal angelägenhet i första hand. Hur ställer sig minister Fellman till 

att remissvaren från kommunerna är så pass negativa som de är?  

Minister Nina Fellman, replik 

Som jag sade i min presentation är detta väldigt mycket en kunskaps-

fråga. Nästan alla instanser och personer som på riktigt har satt sig in i 

frågan, så väldigt många som jag har pratat med under processens gång 

har sagt att de var emot först men sedan har de satt sig in i frågan. Till 

viss del får man väl konstatera att behandlingen i remissinstanserna inte 

har varit väldigt djupgående. Det tycker jag att är tråkigt. Vi gjorde sär-

skilda ansträngningar att ordna samråd och höranden och bjöd in 

kommuner osv. Men vi fick kanske inte riktigt den respons som vi hade 

väntat oss. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Jag är lite förvånad över ministerns svar, att detta skulle 

vara en kunskapsfråga. Ska jag tolka ministern på det viset då att de 

kommunala beslutsfattarna är okunniga om vad de egentligen ger sitt 

utlåtande om? Det är kanske ändå något förmätet att säga här i Ålands 

lagting, tycker jag. 
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Flera av de ungdomsorganisationer som har hörts och lärarförening-

en är negativa inställda. Det tycker att man påför ett för stort ansvar. 

Hur ser ministern på det?  

Minister Nina Fellman, replik 

Jag skulle inte säga, och har inte sagt, att kommunerna är okunniga, 

men man kanske inte ägnade den här frågan så mycket tid och upp-

märksamhet som den de facto hade behövt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Talman! Jag får tacka minister Fellman för en väl genomförd presentat-

ion av lagförslaget. Det är väl ingen överraskning för de flesta att jag 

personligen är tveksam till att inleda den här typen av experimentverk-

samhet på försök, exkluderad rösträtt, valbarhet osv.  

Vi får återkomma till det i mitt utskott. Som ordförande i lag- och kul-

turutskottet ska vi återkomma till alla de här delarna under hörandet av 

bl.a. ministern. 

Eftersom vi kan utgå ifrån att regeringsblocket kör igenom det här 

oavsett vad som kommer upp under resans gång i utskottet, så jag som 

brinner för självstyrelsen vill gärna höra ministerns syn på behörighet-

en. Borde inte det här vara kvalificerad lagstiftning?  

Minister Nina Fellman, replik 

Jag utgår ifrån att ltl Jansson menar det är en lagstiftning som borde 

genomföras med kvalificerad majoritet. I det här skedet; nej. Den här 

lagstiftningen handlar om ändring av rösträttsåldern och den behöver 

inte kvalificerad majoritet. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Jag ställer frågan därför att rösträtten faller sist och slutligen för Ålands 

del tillbaka på Ålandsöverenskommelsen. Av tradition har vi alltid i det 

här parlamentet varit mycket försiktiga att navigera sådant som på nå-

got vis kan hänföras till Ålandsöverenskommelsen.  Särskilt landskaps-

regeringens motiveringar till varför vi ska kunna komma förbi Finlands 

grundlag, att man utmanar systemet är något som jag personligen gillar, 

så skulle det kanske ha varit bra att haft en större kraft bakom sin argu-

mentation och bl.a. sagt att det här är så pass viktigt för Åland så att 

man tar till kvalificerad lagstiftning. 

Jag kan också avslöja för ministern att jag tycker att det här en så 

pass stor fråga så att utskottet på allvar måste fundera på om vi ska be-

gära in ett utlåtande från självstyrelsepolitiska nämnden, för att få åter-

kopplingen till Ålandsöverenskommelsen men framförallt vad gäller 

förhållandet mellan självstyrelselag och grundlag lite starkare dokumen-

terat. 

Minister Nina Fellman, replik 

Det är ju naturligtvis utskottets privilegium att begära in alla höranden 

de vill ha.  
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I motiveringarna i lagförslaget finns en ganska uttömmande beskriv-

ning på hur man har resonerat i förhållande till grundlagen och självsty-

relselagen. Det ska bli en väldigt intressant prövning på det här områ-

det. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Tack, herr talman! Förslaget går ut på att sänka rösträttsåldern men inte 

valbarhetsåldern. När vi från Ålands Framtid har varit ute och diskute-

rat med ungdomar så upplever ungdomarna att de får möjlighet att vara 

med och rösta men inte vara med och påverka själva och ställa upp i val. 

Jag fäste mig vid hur landskapsregeringen motiverar detta. Det är en 

ganska kort motivering som tycks vara helt och hållet politisk till varför 

man inte skulle få vara valbar när man har möjlighet att rösta. Det 

skrivs: ”Det kan tyckas vara logiskt och rationellt, men egentligen finns 

det varken något juridiskt eller principiellt hinder för att ha rösträtt 

även om man inte är valbar.” Vad är landskapsregeringens förklaring 

till att man ska göra det här? Är det bara ett politiskt ställningstagande 

eller finns det ett genomtänkt argument bakom detta? 

Minister Nina Fellman, replik 

Jag utgår ifrån att frågan handlar om valbarheten. Vi har resonerat som 

så att om man blir vald så betyder det att man fattar beslut som förutsät-

ter att man är myndig. Det är den enkla orsaken till att vi inte har gått in 

för det här. Rösträtt har däremot många andra människor som inte är 

valbara. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Kan inte ministern ändå hålla med om att det blir lite märkligt att man 

betonar att det är så ansvarsfullt att vara med och fatta beslut i kommu-

nen, men sedan är det inte samma krav på ansvar när man ska rösta. 

Ministern uttryckte att om man upplever det som för betungande att gå 

och rösta så då behöver man inte göra det. Det är frivilligt. Är detta verk-

ligen den signal som vi vill sända till ungdomar som ska få den här möj-

ligheten? Ni är inte tillräckligt mogna för att vara med och ta ansvar och 

fatta beslut, med ni kan få vara med och påverka lite vilka som fattar de 

här besluten. Det blir lite svårt för mig att förstå den argumentationen. 

Jag kan tycka att det finns en viss poäng hos de kritiker som menar att 

man borde försöka få de här åldrarna att hänga ihop om man ska ge-

nomföra en sådan här reform. Men vi får väl anledning att återkomma 

till det. 

Minister Nina Fellman, replik 

Att få rösträtt vid 16 år istället för 18 år innebär redan det en ganska ra-

dikal förändring och en uppmuntran till ungdomar att delta politiskt. 

Om man däremot blir valbar som 16-åring så innebär det att man påförs 

ett ansvar för att genomföra åtgärder som kan vara svåra och som kräver 

en juridisk myndighetsålder. Vi tycker att det är att gå för långt. Däre-

mot finns det en massa olika åldersgränser i både demokratiska system 

och andra åldersgränser, t.ex. ålder för straffmyndig avviker från myn-
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dighetsåldern. Att det finns olika åldersgränser ser inte jag som ett pro-

blem. 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Vår lagtingsgrupp stöder det här lagförslaget. 

Redan för fem och ett halvt år sedan skrev dåvarande ltl Danne 

Sundman en motion i det här ärendet. I motionen kunde man läsa att 

valdeltagandet är väldigt lågt just i åldersgrupperna 18-21 år och 22-26 

år, endast 45 procent. Det här är ett försök att också engagera männi-

skor i just de åldersgrupperna. 

Svagheten som jag ser i det här lagförslaget är att det är ett tillfälligt 

försök, och om det faller väl ut så permanentar man det. Tillfälliga lag-

förslag känns lite osäkra rent generellt. 

Minister Nina Fellman, replik 

Jag håller med om att det finns en problematik i att ge en medborgerlig 

rättighet och sedan ta den tillbaka. Men så har man gjort på flera andra 

ställen, till exempel i Norge, när man först har velat testa. Eftersom pro-

blematiken med myndighetsålder och rösträttsålder finns så vill man se 

hur det utfaller, man lär sig på vägen och sedan kan man gå vidare. 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Ytterligare en sak som jag reflekterade över när minister 

Fellman hade sitt anförande var situationen med de studerande och 

andra ålänningar med rösträtt boende utanför Åland. Det är väldigt 

komplicerat. Man ska verkligen vara intresserad för att beställa hem 

röstsedeln och sedan skicka den tillbaka. Man ska framförallt vara ute i 

väldigt god tid för att göra det här. Har landskapsregeringen gjort någon 

form av bedömning vad beträffar detta? Jag vill också sända en hälsning 

till lag- och kulturutskottet så att de i samband med den här lagfram-

ställningen också tittar på detta. Kanske man kan göra förbättringar för 

att utöka det valdeltagandet? 

Minister Nina Fellman, replik 

Som ett led av den här reformen i vallagstiftningen så står också det på 

programmet. Vi kunde alla konstatera, när vi såg resultatet av det förra 

valet, att väldigt många ungdomar i just den här åldersgruppen inte rös-

tade för att de var på sina studieorter och det fanns inget vettigt sätt att 

poströsta. Det går för långsamt, bl.a. för att postväsendet fungerar 

mycket sämre nu än vad det gjorde tidigare.  

Vi har för avsikt att få till stånd ett försök med e-röstning till nästa val 

för den kategori människor som bor utanför Åland och har rösträtt. Jag 

hoppas att det ska gå att genomföra. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Tack, talman! Jag stöder lagförslaget, framförallt av den anledningen att 

jag vill att demokratin ständigt ska utvecklas. Jag ser ett behov av det 

hela.  
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Ministern talade om att demokratin kommer att breddas i och med 

det här förslaget. För mig är det samma sak som en maktförskjutning. 

Ministern fortsatte att tala om att många instinktivt är emot förslaget. 

Jag ser ett visst samband däremellan. Jag undrar om ministern ser 

samma samband mellan maktförskjutning och ett instinktivt nej?  

Minister Nina Fellman, replik 

Ja, naturligtvis är det en maktförskjutning. Jag hoppas att alla, obero-

ende av vad man tycker om det här, ändå ser en breddning av det demo-

kratiska underlaget mera som är vinst snarare än att man blir av med 

makt. Det blir ju så att flera är med och bestämmer. 

Att så många instinktivt säger nej tror jag inte handlar så mycket om 

maktproblematik utan att man tror eller tycker att ungdomar inte är 

mogen att det här ansvaret. Man kan se i beredningen och i de erfaren-

heter som har gjorts tidigare att det finns inga belägg för det. Vissa ung-

domar är väldigt mogna, vissa vuxna blir aldrig mogna så det behöver 

inte hänga ihop. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Det gläder mig att höra att ministern har en positiv människosyn och 

tror att frågan inte handlar om det. Som vi tidigare har konstaterat så är 

det här är ett stort kunskapsområde som så många andra. Det är också 

skönt att höra att ministern har fördjupat sig i de här särskilda frågorna. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Torsten Sundblom 

Talman! Det här lagförslaget, om sänkt rösträttsålder i kommunalval och 

kommunala folkomröstningar som landskapsregeringen lämnat till lagtinget, 

ger till unga personer i vårt samhälle en signal som andas delaktighet. Delak-

tighet i vårt samhällsbygge att genom rösträtten vara med och påverka hur 

hemkommunen styrs och utvecklas.   

Lagförslaget har ett grundligt förarbete utfört av den arbetsgrupp som 

lämnade sin slutrapport och presenterade sina förslag vid ett öppet rådslag 

där också utredningar som gjorts i riket presenterades samt försök som gjorts 

i Norge.  

Jag deltog i detta öppna rådslag som mycket lämpligt var under remissti-

den när kommunerna skulle formulera sina remissvar.  

Möjligheten till information i ett så viktigt ärende som rösträtten får man 

inte missa men skaran av politiska beslutsfattare var ganska gles. 

När rösträttsåldern diskuterats tidigare har jag haft tveksamhet angående 

om rösträttsåldern, valbarheten och myndighetsåldern borde kopplas till 

varandra eller om det är möjligt att separera dessa. 

Efter det öppna rådslaget insåg jag att man kan mycket väl skilja på röst-

rätt och valbarhet och därmed är det möjligt att sänka rösträttsåldern till 16 

år vid kommunalval som föreslås. 

Valbarhet och myndighetsålder bör fortsättningsvis vara lika på grund av 

kopplingen till ansvarspositioner. 

Sänkning av rösträtten kommer säkerligen att diskuteras i många flera 

länder än de som nämns under stycke fyra i motiveringarna.  
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Finland hörde till föregångarna vid införandet av rösträtt för kvinnor och 

genom det lagförslag som vi nu debatterar så kan Åland vara med på vågens 

framkant med rösträtt för 16-åringar.  

Talman! Den liberala gruppen stöder lagförslaget. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Talman! Jag hade hoppats att vi i det liberala gruppanförande skulle få 

två aspekter, dels den kommunala sidan där kommunerna i kvalificerad 

majoritet var emot reformen som sådan och dels den politisering av sko-

lan som vi får uppleva. Jag trodde att liberalerna lite skulle bekymra sig 

över de här två aspekter.  

Om vi tar det sista, ser inte ltl Sundblom en problematik med att sko-

lorna som ska in i det här systemet under en försöksperiod ska tvingas 

börja tillämpa ett förfarande där man släpper in politiker på ett helt an-

nat sätt än idag in i skolverksamheten? Har inte liberalerna diskuterat 

detta med tanke på partiets starka kopplingar även till lärarkåren?  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Talman! Jag nämnde inte skolan i mitt anförande.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Talman! Det var därför som jag frågade talaren för det liberala gruppan-

förandet. Är det här ingen problematik som man bekymrar sig om? Det 

vill säga att man ska ställa om sig på ett helt annat sätt. Vi har ju haft en 

klar boskillnad mellan politik och skolor hittills på Åland. Det här är 

första steget på att helt politisera skolan. Man måste ju i alla fall göra 

kommunalpolitiken till en del av skolvardagen. Men att göra det bara på 

försök, i ett läge där lärarföreningen var mycket tveksamma till refor-

men, så det förvånar mig mycket att liberalerna inte bryr sig om den här 

aspekten av reformen.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack talman! Jag ser inget problem i det här. Alla unga personer kan 

diskutera politik när de vill. Det finns också unga personer som vill dis-

kutera politik. Jag har också hört personer som skulle fylla år precis före 

valet och det var så viktigt att komma hem och rösta. Det här är en sig-

nal till våra uppväxande ungdomar som ska styra samhälle framöver att 

vara med och påverka och vara delaktiga i vårt samhällsbygge. Det är det 

som det handlar om. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jörgen Pettersson 

Tack, talman! Jag hör till dem som faktiskt på riktigt tycker att ungdomar 

oftast är smartare än de äldre. Det där bottnar jag i historien eftersom varje 

ny generation hittills har blivit lite bättre än den förra. De har lite smartare 

saker, de har skapat lite mera fred och de har gjort oss lite friskare. 

Trots det så har jag vissa invändningar mot detta förslag. Jag tänker av-

sluta med ett eget lite förslag över hur man kunde tänka sig att gå vidare. 

Den här frågan väcktes första gången i mitt medvetande på allvar i sam-

band med valdebatten i Ålands lyceum i höstas. Då var en av frågorna; tycker 
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ni i panelen att man ska sänka rösträttsåldern till 16 år? Nästan alla sade ja. 

Själv reagerade jag med barnperspektivet i minnet. Jag reagerade som föräl-

der. Jag tycker att det finns så mycket press på ungdomarna idag att det räck-

er till. Jag tror inte att det behövs en politisering av själva skolan. Efter debat-

ten kom massvis med ungdomar fram och tyckte likadant. De tyckte att det 

var onödigt att man ska börja fundera på det här från det att man är 16 år 

gammal. Jag hade inte förväntat mig det svaret. Jag trodde att de skulle tycka 

att det var bra för egentligen vill ju alla vara med och påverka så mycket det 

går. Den vishet som jag upptäckte hos dessa ungdomar fick mig att tänka ef-

ter väldigt mycket. Och sedan dess tror jag att jag har jag gått på alla inform-

ationstillfällen som har varit. Jag har själv läst i stort sett allt, inklusive de-

mokratiutredningen från Sverige på några tusen sidor. 

Jag har också träffat Olle Wästberg skilt bara för att prata igenom de här 

frågorna med honom. Jag förstår varför man har gjort det här i Sverige för 

där finns det ett väldigt långt avstånd mellan politiker och makten och ung-

domarna. Det avståndet finns inte på Åland, hävdar jag. Jag menar att det 

finns en väldig närhet mellan ungdomar och den politiska makten. Jag tror 

att så gott som alla ungdomar känner en lagstiftare. 

Givet det så är det klart att man ökar nog demokratin på något sätt genom 

att sänka rösträttsåldern till 16 år i kommunalval. Det är förresten nog en li-

ten paradox eftersom förslagsställaren och den sittande landskapsregeringen 

väldigt tydligt har flaggat för att man vill lägga ner kommunerna. Genom att å 

ena sidan sänka rösträttsåldern men å andra sidan lägga ner kommunerna så 

kan fråga sig vad man riktigt har vunnit. 

Ministern hävdade dessutom att om man inte tycker likadant så bygger det 

på okunskap. Där vill jag nog protestera. Jag förbehåller mig rätten att ha en 

åsikt efter att själv har läst igenom materialet. Det här är en fråga där man 

inte riktigt kan säga att det finns rätt eller fel. Sist och slutligen handlar det 

om ett slags tyckande. 

Jag tror inte att vi har ett demokratiproblem på Åland idag. I senaste lag-

tingsval ställde 254 kandidater upp till lagtinget. 554 kandidater tävlade om 

208 platser i kommunerna. Jag tror att det är en levande demokrati, även om 

jag går med på att valdeltagandet kunde vara högre. Där tror jag att vi inom 

de politiska partierna har oss själva att skylla. Vi har inte varit tillräckligt bra 

på att inkludera ungdomarna i våra processer. Om effekten av detta blir att 

partierna blir lite duktigare på det så är det bra. Men jag tycker att man kan 

göra det utan att sänka rösträttsåldern. 

Det här handlar väldigt mycket om att låta barnen vara barn. Vi har en 

barnkonvention som säger att du är barn tills du är 18 år. Kan de inte få vara 

det då? Kan ni vuxna ta sitt ansvar och ge dem den möjligheten att vara barn 

tills man är 18 år? 

Vi pratar allt som oftast, även här, om hur osäkerheten sprider sig bland 

unga ålänningar och skapar ohälsa, osäkerhet och ouppnåeliga ideal. Jag tror 

att det finns en överhängande risk att påflugna politiker, ni vet alla hur det 

blir månaderna före valet, kastar sig in i skolan och sätter ytterligare mera 

myror i huvudet på unga människor. Jag tror att det blir en stor fråga för sko-

lorna att hantera detta.  

Vi har online-stress som ständigt pågår. Vi har krav från alla möjliga håll. 

Vi har utbildningar som man ska välja. Det finns tusen saker som man borde 

ägna sig åt istället för att fundera på vem man ska välja i nästa val. 



  

96 

Sedan när man kommer till remissinstanserna, en demokrati som vår byg-

ger på att vi ställer frågor till olika instanser. Detta gör man för att man ska få 

input på de förslag man ställer. Här tycker jag också att det är en paradox.  

När vi diskuterar bebyggandet av Svinö i Mariehamn och gratis stadsbuss 

så fäster faktiskt just socialdemokrater väldigt stor vikt vid några enkäter som 

riktar sig till några hundra människor och säger att vi måste lyssna på befolk-

ningen. 

Här, där vi har en majoritet av riktiga remissinstanser, så säger man; ”nej, 

de har fel”. Jag tycker att det inte riktigt rimmar ihop. Det får mig att tro att 

det kanske inte är en så hemskt dålig idé att valbarhetsåldern är lika som 

rösträttsåldern, i varje fall så skapar det väldigt stor tydlighet i systemet. 

Vi har dessutom en skillnad mellan tjejer och killar när det kommer till 

mognadsgrad, det vet vi alla och det vittnar också lärarna om jämt och stän-

digt. 

Avslutningsvis, det här skulle bli ett försök. Nu kommer jag snart till mitt 

förslag. Försök när det gäller val, hur utvärderar man det? Säger man; ”så här 

kan vi inte ha det för ni röstade fel?” Säger man; ”så här kan vi inte ha det för 

det blev kaos i skolorna?” Hur gör man? Jag menar att det här är en sak som 

man antingen bestämmer sig för eller inte bestämmer sig för. 

Eftersom vi har en så stor tveksamhet bland de olika kommunerna som 

faktiskt ska genomföra det så blir det nog en olycklig signal ifall landskapsre-

geringen och lagtinget tvingar kommunerna att göra något mot sin vilja. 

Kanske man skulle göra så här, att de kommuner som verkligen vill göra 

detta, Mariehamn och kanske Föglö, får göra det, att de kommunerna blir 

försöksställen i detta äventyr. Då skulle vi göra ett försök på riktigt och då 

kan man jämföra efteråt mellan de olika kommunerna vad man egentligen 

ska göra. Jag tycker att utskottet i varje fall kan resonera kring detta. 

Utskottet kunde också föra ett resonemang kring hur det skulle slå om man 

skulle tillåta alla som fyller 18 år under valåret att rösta. På det viset kunde 

man få en tydligare regel. Genom att göra det här testet kan vi se hur skolorna 

klarar utmaningarna, hur lärarna hanterar situationen och vad remissinstan-

serna som idag är tveksamma tycker. Då gör man det åtminstone seriöst och 

då har man ett försök på riktigt. Tack, talman. 

Minister Nina Fellman, replik 

Ledamoten sade att ungdomar är smarta, kunniga, att de har mycket 

åsikter och att det nog att ökar demokratin om man sänker rösträttsål-

dern. Men ändå är ltl Pettersson emot av en massa andra orsaker. Varför 

skulle man inte ge en möjlighet för ungdomar att på riktigt vara med och 

påverka och på riktigt göra sin röst hörd om de är smarta och det ökar 

demokratin?  

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Av de skäl som jag nämnde. Jag tror att det faktiskt finns 

en hård press på ungdomarna idag. Jag tror att de egentligen inte vinner 

på att börja rösta tidigare än 18 år. Jag tror att det finns en god poäng i 

att man kopplar myndighetsåldern till när man får göra saker som man 

inte får göra innan. Det är en del av barnavärlden att det är så. 



  

  97 

Jag vill också påpeka att jag verkligen tycker man kunde göra ett för-

sök i en av de kommuner som faktiskt vill göra det. Jag tror att det blir 

fel om man tvingar kommuner som egentligen inte vill.  

Minister Nina Fellman, replik 

Jag vill kommentera frågan om remissinstanserna. I det system som vi 

har så är en remissrunda inte en omröstning som är avgörande för resul-

tatet. Det är inte så att när man skickar ut ett förslag på remiss så om de 

flesta säger nej så blir det nej. Remissvaren är inhämtade synpunkter 

som man sedan bakar in i processen. 

När har någon i landskapsregeringen sagt att vi vill lägga ner kom-

munerna?  

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Nedläggningarna av kommunerna var väldigt tydlig. 

Landskapsregeringen kommunicerade väldigt tydligt ut att kommunen 

Sottunga inte kommer att vara kvar till nästa val. Om det är ett felcitat 

så kan jag inte hjälpa det, men ingen har i varje fall rättat det. 

När det gäller remissinstanserna så är det mycket riktigt så som mi-

nistern sade. Man har ju alltid rätten att fråga. Men i det här fallet har vi 

Katapult som säger nej. Vi har elevråden som i stort sett säger nej. Vi 

har lärarföreningen som är tveksam. Vi har ungdomarna som i stora 

drag är tveksamma. Nej kommer från Sund, Vårdö, Finström, Lemland, 

Geta, Eckerö och Hammarland och säkert från någon kommun som jag 

har missat. Det är ganska många! Man kan inte säga att alla är okun-

niga, för de har ju ändå rätt till sin egen åsikt. Tvingar man på dem 

någonting så är det inte säkert att det blir bra. Därför kunde man testa i 

en eller två kommuner eller de som vill. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Oberoende av det kommunala reformarbetet så kommer det att 

finnas kommuner kvar där det kommer att finnas möjligheter att gå till 

val, ltl Pettersson. Även om den processen är igång så försvinner inte 

kommunala val. 

Jag hörde nu flera argument från ltl Pettersson på varför inte han 

tycker detta, bl.a. argumentet att barn ska få vara barn lite längre. Men 

annars förstår jag inte det här väldigt starka motståndet mot att sänka 

rösträttsåldern. Själv har haft vissa dubier inledningsvis, men ju mer jag 

har tänkt på saken så är ju det här ett sätt att bredda demokratin. Det är 

ett sätt att skapa ett utrymme för ungdomar så länge de är kvar hemma 

på Åland att faktiskt också engagera sig för det åländska samhället på 

riktigt. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack för stödet för det kommunala systemet. Det var det tydligaste som 

vi har hört från regeringssidan på rätt länge faktiskt. 

Argumentet att barn ska få vara barn är för mig väldigt starkt. Egent-

ligen behövs det inte flera argument än så. Barn ska få ha den rätten att 

inte tvingas att ta ansvar. Barn ska få ha rätten att ha åsikter utan att 
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vara med och påverka. Det där var fel sagt; de ska absolut vara med och 

påverka men de behöver inte kunna rösta tycker jag faktiskt. Jag menar 

att ungdomar idag gör sig verkligen hörda. Det är bara att gå ut och 

lyssna. Jag tycker inte att det är ett problem för ungdomar att göra sig 

hörda. Alla de ungdomar som jag känner, vilka har blivit ganska många 

genom åren, är rätt tydliga med att de faktiskt inte vill ha in det politiska 

systemet i skolorna just nu. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag vill hävda att ungdomar ska ha rätten att få delta i den de-

mokratiska processen. Ungdomar ska ha rätten att verkligen få vara med 

och påverka, inte någon pseudo påverkan utan ha den verkliga möjlig-

heten. Man kan verkligen påverka genom att få rösta i val. 

När man är 16 år så är man så vuxen och har så pass mycket kunskap-

er och insikter och man har också en möjlighet att ta chansen att få på-

verka sitt samhälle. En viktig aspekt i det här är att många av de 

åländska ungdomarna far bort och studerar. Det betyder att det blir väl-

digt sent i livet, om de flyttar tillbaka, som de kommer med och kan 

rösta i val. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Det är bra argument och det kan säkert också hålla. Men varför har man 

satt gränsen till 16 år? 14-åringar är också mogna. Var ska man dra 

gränsen? Ska det vara 17 år eller 15 år? Man bestämmer sig för 16 år för 

att det verkar passa in. Då tycker jag att man reparerar någonting som 

egentligen inte är sönder. Att ungdomar idag inte är med i den utsträck-

ningen som vi skulle vilja, det är ju ingenting annat än ett misslyckande 

från de politiska partierna. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, herr talman! Centern lyfte fram att barn ska få vara barn. Man ska 

inte kasta politikerna in i skolan och sätta myror i huvudet på barnen. 

Jaha”, barn ska vara barn”. Är det så att centern också tycker att barn 

inte ska ha straffansvar och barn ska inte kunna ingå arbetsavtal? Barn 

ska inte ha skatteskyldighet, skadeståndsansvar, skyldighet att vittna, 

och inte rätt att föra talan? Barn, 15 år, har även rätt att ställa upp i för-

samlingsval i religionssamfund. När ska barn vara barn nu då plötsligt?  

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Hur länge man ska vara barn är en fråga som har sysselsatt folk sedan 

stenåldern. Jag förlitar mig rätt mycket på FN i det här fallet. De har re-

sonerat igenom det här, de har gått igenom olika saker och de tycker att 

straffmyndighet är okej. FN tycker att man ska vara med i församling-

sval, men när det gäller lagstiftning så räcker det ifall man kopplar 

samman det med myndighetsåldern. Jag tycker inte att det är en så 

hemskt dålig idé faktiskt. 
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Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, herr talman! Åhå, sedan stenåldern har man funderat på de här 

sakerna? För mig är det ganska glasklart. Om jag har en skattskyldighet, 

jag är med och betalar samfundsskatt eller kommunalskatt för att kunna 

vara med och bidra efter mina sommarjobb och allt som jag deltar i, så 

tycker jag att det är ganska klart och tydligt att jag också vill vara med 

och bestämma vem som ska kunna använda de här pengarna. Är jag 15 

år och betalar skatt så varför skulle jag inte också kunna föra min talan i 

ett val? 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Egentligen mycket av det enkla skälet att du inte är valbar. Man har 

alltså kopplat samman valbarheten med när man ska ta ansvar för att 

stifta lagar och annat med just myndighetsåldern. När det gäller rösträt-

ten har man sedan samma myndighetsålder. 

Varför ska man i sådana fall ha 16 år? Varför inte 14 år? Jag menar att 

det kan hända att man använder lite stora kanoner för en rätt liten grej 

sist och slutligen. Därför lämnar jag dörren öppen för att man skulle låta 

de kommuner som faktiskt vill göra detta göra det. Det blir fel ifall man 

ska tvinga andra att göra något som de inte vill. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Talman! Jag fortsätter på samma tema som ltl Kemetter. Jag konstate-

rar att ltl Pettersson sade att barn ska få vara barn. Enligt barnkonvent-

ionens punkt 12 så står det så här: ” Varje barn har rätt att uttrycka sin 

mening och höras i alla frågor som berör barnet. Barnets åsikt ska be-

aktas i förhållande till barnets ålder och mognad.” Det här är en viktig 

fråga för mig personligen. Jag tycker absolut att vi ska arbeta med barn-

konsekvensanalyser. Det är ett mycket gott sätt att inkludera de äldre 

barnen i att kunna delta i kommunalvalet. Hur ser ltl Pettersson på det?  

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

De har alla möjligheter i fall vi i de politiska partierna gör vårt jobb och 

inkluderar dem. Det finns väldigt många andra sätt att vara med och på-

verka politik än att faktiskt vara med och rösta. Jag tror att politisering-

en av skolan inte bara kommer att vara bra. Jag vet exakt den cirkus 

som drar i gång när det vankas val och då kommer skolorna att vara i 

skottgluggen.  

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Talman! Jag minns själv en viss frustration från min skolgång. När vi 

gick igenom frågor av politisk karaktär lite mera grundligt så fanns det 

en enorm frustration över att vi inte fick vara med och påverka. Under 

tiden jag gick i högstadiet pågick till exempel EU-valet. Vi gick grundligt 

igenom för och emot och inga ungdomar hördes egentligen mera än att 

vi också uttryckte en åsikt men vi hade ingen möjlighet att rösta om vår 

egen framtid. Jag tycker att det är ett tråkigt sätt att se på unga. Om 

talmannen tillåter att jag tar upp lite personliga exempel så var jag djupt 

mycket mera insatt i det åländska lokalpolitiska samhället under tiden 
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jag gick i högstadiet och gymnasiet än när jag de facto flyttade härifrån 

och fick börja rösta för då var jag inte alls lika insatt längre. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Talman! Jag vill återkomma till remissinstanserna på nytt. Om det 

skulle vara så, som hävdades, så skulle ju elevråden vara väldigt, väldigt 

mycket tydligare. Eller hur? Elevråden har gått in för att de inte tycker 

att det behövs, de tycker inte att det är nödvändigt. Jag lyssnar väldigt 

mycket på ungdomarna och deras syn på saker och ting. Jag tycker inte 

att man behöver tvinga fram en sådan här lagstiftning. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Talman! Jag är inne på samma som tidigare replikställare.  

Barns rättigheter, ltl Pettersson var inne på barnkonventionen. Bar-

nen ska synliggöras, åsikterna ska tillmätas betydelse, barnen ska bli 

hörda och delaktighet ska säkerställas. 

När den här frågan diskuterades i fullmäktige i Föglö så läste en le-

damot upp ur barnkonventionen som ett starkt argument för att vi 

skulle ställa oss bakom en sänkning av rösträtten. Jag tycker att man i 

den här frågan ska ta vara på det som står i barnkonventionen. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Talman! Ltl Sundblom sade att barns åsikter, delaktighet och rätten att 

bli hörda alltid ska lyftas fram. Jag håller med. Menar ledamoten att så 

inte har skett hittills? Menar ledamoten att vi systematiskt har kört över 

de ungas rättigheter, då är det ju värre än vad jag trodde. Jag hävdar att 

de politiska partierna har precis alla möjligheter att göra detta redan nu, 

utan att man för den skull går in och ändrar på rösträttsåldern. 

Tydligen verkar det nu som om Mariehamn och Föglö är de som tyd-

ligast har sagt att det här är någonting som man vill göra. Skulle man 

kunna göra ett försök i de kommunerna och sedan jämföra mot andra 

kommuner för att se lite var man landar? 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Talman! Mariehamn är den största kommunen på fasta Åland och Föglö 

är den största kommunen i skärgården, så det var ett bra ställningsta-

gande från de två kommunerna i det här ärendet. 

Jag måste säga så här; vi har kanske inte misskött det, men vi måste 

ge ungdomarna möjligheten att vara med. Det är ju möjligheten som är 

viktig. Får man gå rösta vid 16 år så kanske man blir förstagångsväljare 

vid 20 år eftersom det är fyra år mellan valen, medan som det har varit 

nu så kan man bli förstagångsväljare när man fyller 22 år. Medelåldern 

blir ju 18 år för ungdomarna.  

När många av våra högstadielever går ut högstadiet så är det väl in-

satta i systemet vi har och kan mycket väl också rösta, bara alla vi äldre 

patriarker med glasögon på näsan skulle förstå att ungdomen också har 

en röst.  
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Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Alldeles ostridigt är det på det viset. Ltl Sundblom inledde med att 

hävda att det här var bra eftersom Mariehamn och Föglö, vilka tydligen 

är störst i sina olika områden, var positiva. Ltl Sundblom, jag kanske 

inte behöver påminna om att störst inte alltid är bäst. 

När det gäller högstadieeleverna, som ltl Sundblom lyfte fram, så 

undrar jag verkligen i fall högstadiet är rätt plats för politiska kam-

panjer, vilket de garanterat kommer att bli ifall detta sker.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, talman! Det är intressanta diskussioner. Tror ltl Pettersson att 

man har gjort så här; ”16 år blir nog bra det”. Inte är det ju så, det finns 

ju andra länder som har 16 år idag som åldersgräns för val. Det är inte 

något som man har tagit ur luften; ”14, 15, nej men 16 år blir bra.”  

I dagens läge är 16-åringar ganska insatta i vad som händer. Tror ltl 

Pettersson att man lika bra skulle kunna ha 14-års åldersgräns? Finns 

det inte en orsak till varför andra länder har valt 16 år?  

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Där kan man ju ställa sig frågan om inte ni andra tror att 

det finns en orsak till att man har valt 18 år som myndighetsålder? Vad 

är det som skulle ha hänt som gör att 16 plötsligt blir det nya 18? 

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Talman! Jag har hört att 40 är det nya 20, så varför inte?  

EU-parlamentet uppmanar också att man ska ha 16 år som rösträtt 

när vi kommer till EU-val. Är de ute och cyklar då? 

Vi ställer ju massor med krav på våra ungdomar idag. Absolut, barn 

ska få vara barn, det håller jag med om. Men idag är vi helt i händerna 

på att lärarna i skolorna för en neutral politik. Så är ju inte fallet idag. 

Jag anser att det inte är okej att en lärare i Ålands lyceum säger att 

Trump är dum i huvudet. En lärare vid ett Ålands gymnasium ska vara 

neutral. Ser inte ltl Pettersson här att det kan vara en fara?  

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Talman! Absolut, ja! Det är precis det som jag vill lyfta fram. Vi kan för-

vänta oss en cirkus i skolorna kring detta eftersom lärare kanske inte all-

tid förhåller sig neutrala i alla sammanhang. Får man till exempel den 

verkligheten att en lärare, en ungdomsledare eller en idrottstränare, 

som har väldigt många kontakter med 16-18 åringar och därmed möjlig-

heter att påverka, ställer upp i val så kan avvägningarna faktiskt bli 

ganska besvärliga. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Jag delar fullt ut ltl Jörgen Petterssons åsikt om att lagstiftnings- och 

myndighetsålder ska kopplas ihop. Men lagar stiftas i det här rummet, i 
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Ålands parlament, Ålands lagting och inte i kommunerna. Att ge möjlig-

heten till att på prov nu få vara med och lägga sin röst i ett val ser jag 

inte överhuvudtaget som den belastning som ltl Pettersson ser. Att det 

skulle vara så otroligt jobbigt och stressigt för ungdomar över 16 år. 

Däremot är jag lite upprörd över att man förhindrar möjligheten att 

delta i val när man faktiskt är myndig. Det är en mycket starkare driv-

kraft, vi ska inte förhindra som det gör vi idag. Hälften får inte rösta, ef-

tersom mandatperioderna är fyra år så är det flera som vi inte får rösta 

fast de är myndiga. Ser inte ltl Pettersson det som ett större problem? 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Talman! Jag lyfte in detta i mitt anförande. Jag tycker att man faktiskt 

kunde se på möjligheterna att få rösta det år man fyller när det är valår. 

Jag bad också utskottet att titta lite närmare på den frågan. Jag är helt 

enig, man borde alltid få rösta när man är myndig. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Man löser inte det problemet genom att låta alla 

rösta under det år man fyller 18 år eftersom mandatperioden är fyra år. 

Problematiken är bredare än så. 

Sedan lyfte ledamoten problematiken kring att remissinstanserna har 

sagt sitt och att man borde lyssna på dem. De kommuner som har varit 

positiva företräder ju faktiskt en majoritet av befolkningen. Är inte det 

också en sak som man bör beakta? Det är väl befolkningen som ska rösta 

i ett demokratiskt val. Eller är kommunernas åsikter viktigare för ltl Pet-

tersson än vad befolkningen tycker? 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Jag tror att man måste gå tillbaka till den så kallade Rule of Law, alltså 

hur man bygger rättssamhället. Man har vissa regler som man ska följa, 

oberoende av vad man tycker eller inte tycker om dem. Idag har vi ett 

kommunalt självbestämmande, vi har inget annat system. Ska man ha 

ett annat system så måste man först ändra på det vi har, istället för att 

säga åt dem, som vi har sagt, att de bestämmer att nu bestämmer ni inte 

längre. Det här är faktiskt rättssamhälle riktigt på riktigt när man väljer 

att utgå ifrån hur läget är, inte hur man eventuellt tycker att läget borde 

vara. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! I ltl Petterssons anförande får vi veta att centern är emot att 

öka ungdomars möjligheter att delta i val och öka demokratin.  

Istället presenterar han ett, inte minst sagt, ogenomtänkt förslag. I 

förslaget, som ska uppfattas som ett motförslag, så skulle man ge ung-

domar, som bor i de kommuner som har varit positiva, möjlighet att 

delta i val.  

Han säger i en annan replikväxling här att han värnar rättssamhället, 

Rule of Law. Jag ifrågasätter verkligen att bara ge en del ungdomar möj-

lighet att delta i val, men inte alla, alltså beroende av var man bor runt 

om på Åland. 
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Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Det finns alldeles tydligt ibland en vilja här i salen, jag reagerade faktiskt 

på det i somras ganska mycket, där man kallar förslag för ogenom-

tänkta. Ltl Lindholm har faktiskt ingen aning om hur genomtänkt eller 

ogenomtänkt det här förslaget är. Vi gör det med bästa vilja. Dels hyllar 

vi den kommunala självbestämmanderätten som de facto är en del av 

vår lagstiftning, och dels säger vi att det kanske är möjligt för dem som 

verkligen vill genomföra detta att göra det. Då gör man ett prov på rik-

tigt. Att göra ett prov med alla kommuner blir faktiskt lite konstigt, för 

hur utvärderar man ett prov när det gäller val? Det har jag inte riktigt 

förstått och det har jag heller inte riktigt kunna hitta i framställningen. 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! För mig åtminstone förefaller det vara väldigt ogenomtänkt att 

man skulle ge den här möjligheten till en del ungdomar men inte till 

alla. Jag tycker att det är odemokratisk. Det ökar inte demokratin vilket 

egentligen är huvudsyftet med den här lagframställningen. Man kanske 

kan säga att då hade centern istället lite otur när de tänkte, om det inte 

var ogenomtänkt. Lite otur var det minsann. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Det måste gå ut på att på något sätt kritisera istället för att bygga framåt. 

Jag gick upp hit för att jag tycker att det är en väldigt intressant fråge-

ställning som har lyfts fram. Jag tycker att det finns många goda idéer i 

den. Men jag tror att det kan bli fel ifall man tvingar de kommuner som 

inte vill göra det att göra det. Därför är det en slags väg framåt att man 

kanske skulle göra det hos dem som faktiskt vill. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Tage Silander 

Tack, fru talman! När jag först hörde talas om att det fanns planer på att 

sänka rösträttsåldern i kommunala val till 16 år reagerade jag precis som 

många andra. Ska det nu vara nödvändigt? Har vi inte andra viktigare pro-

blem att lösa? Måste vi nu skapa nya problemställningar helt i onödan? Och 

den viktigaste frågan av alla: Är nu inte 16-åringar aningen för unga för att 

rösta? 

Fru talman! Man kan förstås ägna hur mycket tid som helst för att disku-

tera frågan om hur väl rustade 16-åringarna är att rösta, och det har vi redan 

sett bevis på idag. Vet de alls vad det handlar om? Är de tillräckligt intresse-

rade? Kommer röstresultatet att snedvridas?  

Fru talman! Jag lämnar de aspekterna nästan helt. Jag konstaterar bara att 

det finns många exempel på 16-åringar som är mera klarsynta och samhälls-

kunniga än andra äldre samhällsmedborgare som redan har haft rösträtt hur 

länge som helst. 

Istället, fru talman, vill jag peka på den för mig viktigaste frågan, den fråga 

som gjorde att jag ändrade min inställning. 

Det är nämligen så, som bekant, att vi har val vart fjärde år. Det gör att 

man med nuvarande regelverk kan vara uppåt 22 år gammal innan man får 
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rösta för första gången. Om man har otur med när man är född i förhållande 

till när nästa kommunalval äger rum. Detta är inte acceptabelt. 

Om vi sänker rösträttsåldern till 16 år så är man i alla fall högst 20 år när 

man får rösta för första gången. Det är mera anständigt än nuvarande ord-

ning, till det måttliga priset av att 16-åringar vart fjärde år får använda sin 

rösträtt. Eftersom det är val bara vart fjärde år är det faktiskt bara just de 16-

åringar som fyller det året, senast dock på valdagen, som ändå kommer att få 

rösta. De flesta som har fyllt 16 år kommer fortfarande att få vänta något år 

till nästa val arrangeras. 

Fru talman! Med detta korta resonemang som grund är det för mig helt i 

sin ordning att sänka rösträttsåldern.  

Den lilla detalj som jag själv har haft icke oöverstigliga invändningar emot 

är att landskapsregeringen vill införa sänkningen av rösträttsåldern på prov. 

Jag ser på vår lagstiftning, och för övrigt på alla regelverk, som att de har 

fastställts utifrån bästa vetande just då. Även om man inför regler som ska 

gälla långt in i framtiden kan ju lagarna och reglerna ändå ändras om behov 

föreligger. Därför kunde man låta bli att uttryckligen stadga att just den här 

aktuella lagändringen ska göras på prov, och istället visa att man menar allvar 

med ambitionen. Det finns ju ändå alltid beredskap att ändra lagstiftningen 

om nu konsekvenserna i ett senare skede skulle ha överraskat i negativ me-

ning, vilket de knappast kommer att göra. Tack fru talman. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, fru talman! Tack ltl Silander. Jag vill som ltl Silander säga att jag 

var också väldigt skeptisk till 16-års åldersgräns, men jag har hoppat på 

tåget med full fart precis med de motiveringar som ltl Silander framför-

de. När man är 16 år så får man vänta väldigt länge på att rösta. Jag stö-

der regeringsintentionerna. Jag tackar ltl Silander för ett bra anförande. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Tack för inlägget ltl Silander. Hans tanke om att ha 

den här lagen permanent tycker jag att är ett bra förslag. Varför ska man 

införa lagar på prov? Har man den här viljan så borde man fastställa den 

för evigt och inte under någon försöksperiod. 

Sedan vill jag ställa ytterligare en fråga till ltl Silander angående val-

barheten och möjligheten att rösta. Har ltl Silander även kunna tänka 

tanken på varför 16-åringar inte är valbara? Han uttryckte att 16-åringar 

många gånger är mer mogna än vuxna idag. I andra sammanhang räcker 

det med 16 år, t.ex. vid jaktkort. Att få hantera vapen i yngre ålder får 

man förtroende till men inte att vara valbar.  

Ltl Tage Silander, replik 

Tack, fru talman! Ja, det var en av de betänkligheter som jag hade in-

ledningsvis, men jag har accepterat de förklaringar som finns i betän-

kandet och kan därför tänka mig en åtskillnad här. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Det ungdomar som har anförtrott oss sin sakkunskap 

har varit väldigt kritiska till detta. Man vill ha ungdomarnas röst men de 
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duger inte till att fatta beslut, vara med och vara valbara. Därför är det 

här förkastligt.  

Man borde också föra ett resonemang om varför man inte kan få kör-

kort när man är 16 år. Idag körs det runt med ”lådbilar”, mopedbilar 

som inte är trafiksäkra och det går bra. Skulle man ha körkortsålder vid 

16 år så kan man åtminstone ha en säker bil. Resonemanget måste ju 

hänga ihop, men det gör det inte i det här fallet. Här vill man ha rösten 

men inte förtroendet att vara valbar. 

Ltl Tage Silander, replik 

Tack, fru talman! Det ligger väldigt mycket i det som ltl Eklund säger. 

Jag kan omfatta grundtankarna eftersom det också var min första in-

tention. Jag har själv accepterat det här.  

Det viktiga med en sådan här lagstiftningsprocess är ju ändå att rikt-

ningen är åt ett visst håll. Vi ska göra det bredare och enklare. Vi kanske 

inte, enligt det resonemanget, kommer fullt ut i mål, men det må vara 

föremål för fortsatta diskussioner. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Sara Kemetter 

Tack, fru talman! Det är roligt att ett sådant här lagförslag engagerar lagtinget 

så pass mycket. Alla partier funderar aktivt och diskuterar vad som är bäst för 

våra ungdomar.  

Jag vill börja med att säga att den socialdemokratiska lagtingsgruppen stö-

der lagförslaget och gläder sig över att det är en så pass progressiv diskussion 

som vi nu hör från talarstolen.  

Liknande argument som vi nu har fått höra från centern fick vi också höra 

när kvinnorna skulle få rösträtt. Det var samma argumentation som använ-

des. Det har alltid använts liknande argumentationer när man vill utvidga 

demokratin. Nu hör vi det igen; barn ska få vara barn och man skrämmer upp 

genom att säga att politikerna kommer att kasta sig in i skolorna och sätta 

myror i huvudet på folk osv. och ända sedan stenåldern har man väntat på 

det här.  

Det är en mognadsprocess, men jag hör att en majoritet också i den här sa-

len har ett ganska progressivt tänkande. Vi ser ett progressivt lagting.  

Jag vill gärna att utskottet ytterligare diskuterar att kanske gå ett steg vi-

dare, att man i framtiden eventuellt permanentar en sådan här process, så att 

det skulle bli permanent att 16-åringar ska få rösta kommunalval. Jag tycker 

att man kunde diskutera detta i utskottet. 

Enligt sociologen Robert Putnam så är dagens generation den som kom-

mer att ta våra jobb, men också den generation som är den mest politiskt en-

gagerade i USA på 60 år. 50 procent av den förra generationen anser sig vara 

politiskt självständiga och 29 procent vill inte höra till någon form av religiöst 

samfund. De senaste amerikanska undersökningarna visar att just den här 

generationen har ett ganska konservativt tänkande. Den generationen före, 

the millenniums, hade ett ganska demokratiskt och liberalt tänkande. Precis 

som för oss vuxna där pendeln vänder sig beroende på trender i samhället så 

vänder sig pendeln också bland våra unga. 
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Det som gör det här lagförslaget oerhört intressant är att vi lever i ett spe-

ciellt samhälle där man efter gymnasiet, i hög grad, flyttar bort från Åland. 

Det betyder att man nu också ges möjlighet att engagera sig när man går i 

gymnasiet. Det är en bra sak, tycker jag. 

Slutligen skulle jag som lärare vilja lyfta fram skolans roll, som har väckt 

debatt. När jag först läste det här lagförslaget så funderade jag vilken roll sko-

lan har i samband med att 16-åringar ska få börja rösta. Blir det så att man 

själv som politiker får berätta vad man står för och vad man driver, eller ska 

någon annan berätta vad man driver och vad man står för? Det är väl det som 

väcker mest engagemang. Hur kommer vi att kunna påverka dessa ungdo-

mar? Kommer ungdomarna bli påverkade eller kan de tänka själva? 

För oss socialdemokrater har det varit viktigt att den politiska debatten 

också får tillträde till skolan. Det har den fått i Sverige och vi ser goda exem-

pel i det svenska systemet.  

Det som dock har skett nu, vilket utskottet gärna skulle få diskutera, är att 

ju mer radikaliserade politiska grupper vi får så har skolan i Sverige också 

börjat fundera på vilka partier och grupperingar som de kan släppa in. Kan vi 

släppa in nynazistiska grupperingar i våra skolor eller inte? Det här är ett 

problem som man i Sverige nu börjar diskutera ytterligare. När skolorna tidi-

gare har varit öppna så har man nu börjat fundera på vad man kan gå med på 

och vad man inte kan gå med på. 

Det är betryggande att det alltid är rektorn som har ansvar för sin enhet 

och det är rektorn som beslutar. I Sverige har man också konstaterat att sist 

och slutligen är det upp till ledaren i skolan att ta beslut på vem som kommer 

in i skolan och vem som inte får komma in. Det viktigaste är dock att man 

stoppar kränkningar och tuffa debatter. 

Det här är en ny form att arbeta. Det kommer att sätta högre krav på våra 

lärare och våra skolledare. Här behöver vi från landskapets sida och utbild-

ningsavdelningens sida helt klart komma in med stöd, hjälp, diskussioner och 

fortbildning så att man hantera den här situationen rätt. 

Med det sagt så skulle jag vilja tacka det tidigare lagtinget och även land-

skapsregeringen som hade en referensgrupp som har arbetat ganska hårt. 

Tjänstemännen har verkligen analyserat, funderat och gått igenom detta.  

Det här är ett steg framåt, det är ett steg att aktivera våra ungdomar och 

det är ett steg för demokrati. Jag är tacksam att vi har kommit så här långt. 

Tack. 

Ltl Igge Holmberg, replik 

Tack, fru talman! Jag tänker inte gå ut polemik mot detta eftersom jag 

understöder det mesta som ltl Sara Kemetter sade.  

När man pratar om vilka som har tillträde till skolan och om man kan 

bjuda in nynazistiska grupperingar, så där måste man se på läroplanens 

värdegrund och den talar starkt emot att sådana människor ska ha till-

träde till eleverna. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Det är just den debatten som man nu har börjat föra i 

de svenska landstingen. Vi har Sverigedemokraterna i Sverige, sannfin-

ländarna i Finland och på Åland har vi Åländsk Demokrati som för en 

viss sorts ideologisk diskussion som kanske strider mot skolans värde-
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grund. Hur ska vi då gå vidare? Därför är det viktigt att utskottet ser 

över den här problematiken och analyserar och diskuterar den. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Jag tycker fortfarande att skolans värdegrund ska vara det rättesnöre 

som man går efter och inte olika partiprogram. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Där är vi partikollegor ganska överens. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Bert Häggblom 

Det här är en lagframställning som regeringsblocket egentligen inte tror på 

fast de försöker säga något annat från talarstolen. Varför kommer man med 

ett lagförslag om temporär ändring av kommunallagen om man tror så bra 

om den här? För då skulle det väl vara en lag som skulle gälla framåt? Varför 

kommer man med en temporär lagstiftning? Har man dåligt självförtroende 

eller tror man inte att det är en så bra lag?  

Varför särskiljer man rösträtt och valbarhet? Varför ska de som är 16 år 

inte får väljas in? För mig är det obegripligt att man ska särskilja dem och 

omyndigförklara dem på det sättet i detta avseende. Man ska nog få rösta 

men som ansvarig ministern sade så ska man inte få fatta besluten. Det är ju 

fel. Man kommer också att fatta beslut i folkomröstningar som denna fram-

ställning gäller. Det som framförs i framställningen går ju inte ihop. Man sä-

ger ja eller nej till något i en folkomröstning och man fattar beslut, precis som 

ni som sitter här fattar beslut; ja eller nej. Det är det enda som vi ska kunna 

när vi sitter här, svara ja eller nej. En del väljer också att avstå. Det är egentli-

gen bara två ord som vi bör kunna för att komma in i lagtinget; ja och nej. 

Något annat behöver man inte göra med de förslag som finns. 

Varför ska man inte få vara med i lagtinget och rösta? Varför bara i kom-

munalval? Varför har ni i regeringsblocket tagit bort det? Det här haltar ju. 

Om vi ska vara trovärdiga så då ska det också vara valbarhet och inte något 

hattande. ”Jo, vi vill ha era röster, kom och rösta på oss för det är vi som stäl-

ler upp, men ni får inte bli valda.” Det är ju det ni säger. ”Vi vill ha era röster, 

men kom inte längre än dit.”   

Kanske vi får se ett körkortsförslag, att man ändrar körkortslagen. ”Ni får 

ta körkort när ni är 15 år eller 16 år, men ni får absolut inte framföra bilen 

före ni är 18 år.” Det är precis samma sak.  

Kanske jaktlagen också ska ändras? Att ni säger: ”Ni får inte jaga längre 

med skarp ammunition. Ni får ha lösa skott tills ni fyller 18 år.” Är det detta 

som ni håller på med? Det är ju så som ni ställer upp det här.  

Jag förstår inte hur man ska göra det här. Varför ska man särskilja det här? 

Låt ungdomarna vara valbara om ni tror på vad ni säger, annars kan ni kasta 

den här i papperskorgen. Det ska vara valbarhet och rösträtt fullt ut och det 

ska hålla ihop. 

Nog är det ju ett I-landsproblem när vi har en framställning här på 21 sidor 

som gäller en temporär lagstiftning. Inte har vi problem i förvaltningen då 

om vi har råd med att komma med en sådan framställning som bara är tem-

porär. Tack. 
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Minister Nina Fellman, replik 

Talman! När det gäller valbarhet har vi gjort en koppling till myndig-

hetsålder, till rättshandlingsförmåga, som jag tycker att är helt rimlig. 

Det finns egentligen inte något problem med att det är olika åldrar för 

rösträtt och valbarhet. Det finns en stark argumentation för att begränsa 

valbarheten och koppla den med myndighetsåldern och rättshandlings-

förmåga. 

Om ltl Häggblom har läst lagframställningen så ser han att det finns 

en riktning framåt där det finns en beredskap att efter nästa val disku-

tera en sänkt rösträttsålder också i lagtingsval. Men för det är vår be-

dömning inte redo. Det är en diskussion som kanske måste fördjupas. 

Jag tycker att utskottet gott kan titta och fundera på att göra det här 

till en permanent förändring, om det är det som är lagtingets önskan.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag fick inte riktigt klart för mig hur ltl Bert Häggblom och 

obunden samling ställer sig till att man ska ge ungdomar möjlighet att 

mera aktivt delta i den demokratiska processen. Det här är ett steg på 

vägen. Ledamoten ondgjorde sig över att man inte har valbarheten med. 

Hur ser obunden samling på att man ändå ger rösträtt till ungdomarna? 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Till den delen vill jag vara tydlig; rösträtt och valbarhet ska höra ihop, 

annars är det bara att kasta i papperskorgen. Det är ingen diskussion om 

det. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! När man tittar tillbaka i historien så har faktiskt processen gått 

i den här riktningen både i Finland och här på Åland. Först har rösträtt 

kommit och efter ett tag har också valbarhet och myndighetsålder så 

småningom följt efter det. Det har alltså varit en sådan utveckling och en 

sådan process. Varför skulle vi inte kunna följa den här riktningen så 

som man har jobbat tidigare? Jag förstår inte varför obunden samling 

nu sågar det här förslaget när partiet tidigare under den förra mandat-

perioden, eller om det var för två mandatperioder sedan, lämnade en 

motion om att man skulle sänka rösträttsåldern till 16 år, visserligen i 

både kommunal- och lagtingsvalet. Har obunden samling nu ändrat 

riktning? Är ni emot att sänka rösträttsåldern?  

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, fru talman! Vi är helt övertygade om att ska man göra ändringar så 

ska de höra ihop. I obunden samling kan man också ändra åsikt över tid 

och rum. Det är upp till var och en att ta ansvar när man står här i par-

lamentet. 

Det som är viktigt är att rösträtt och valbarhet hör ihop och inget an-

nat. Då kom man bör diskutera det här, då tror man i så fall på det själv 

när man för fram det. Man ska inte komma med någon temporär lag-

stiftning, tillfällig lagstiftning. 
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Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Axel Jonsson 

Tack, fru talman! Jag har tre saker som vi från Ålands Framtid vill föra fram.  

Det första rör det som tidigare har diskuterats här; relationen mellan val-

barhet och rösträtt. De borde hänga ihop tycker vi.  

Det andra gäller vårt stöd att som alternativ införa rösträtt och valbarhet 

från det år man fyller år, oavsett om man fyller i september eller november. 

Man ska ha rätt att kandidera det året.  

Det tredje gäller resonemang kring skolans roll som betonas i motivering-

arna i det här lagförslaget.  

Valbarheten och rösträtten, vi tycker att det är självklart att dessa borde 

hänga ihop. Vi förstår de synpunkter och kommentarer som kommer från 

ungdomar ute på fältet; ”ni litar på oss att vi kan rösta på er, men ni litar inte 

så mycket på oss att vi skulle kunna ställa upp och faktiskt vara med och ta 

ansvar för besluten.”  

Från samhället borde vi sända en tydlig signal. Ska man vara med och på-

verka så ska man också själv ha möjligheten att kunna ställa upp och vara 

med och påverka fullt ut, inte bara till hälften som detta lagförslag skulle 

medföra. Det blir ett halvt ansvarskrävande av de här ungdomarna.  

Om vi tittar på orsaken till det här lagförslaget så vill vi ändå öka delaktig-

heten i politiken. I så fall borde vi satsa fullt ut på att öka deltagandet så att 

man också kan delta när de verkliga besluten fattas, inte bara när de politiska 

beslutsfattarna ska utses. Nog om detta. 

Om vi nu är överens om att de här två borde hänga ihop och om vi inte har 

en majoritet här i lagtinget för att sänka rösträttsåldern till 16 år, då borde vi 

anta det kompromissförslag som har förts fram från flera olika håll. Man 

skulle införa den regeln att man kan kandidera och rösta i val från det år man 

fyller 18 år. I praktiken skulle det inte innebära så mycket. Det innebär unge-

fär tre månader från valdagen, som det är idag, fram till sista december. Det 

är åtminstone en liten förbättring åt rätt håll. 

I betänkandet betonas skolans roll och man beskriver erfarenheterna från 

olika ställen där man har gjort experiment eller infört 16-års åldersgräns i 

kommunalval. Överallt har man kommit fram till att det inte bara räcker med 

att sänka rösträttsåldern, utan man måste också koppla det till ökad inform-

ation i skolorna, ökad möjlighet att ta till sig den politiska debatten och få ett 

underlag att fatta sitt beslut när man ska gå och rösta, om man vill uppnå ett 

ökat valdeltagande. Det här är ganska intressant. Hur tänker regeringen kring 

de här delarna? Vilka förslag finns det till åtgärder för att se till att man fak-

tiskt får en ökad aktivitet ute i de åländska skolorna? Om man inte följer upp 

med den typen av åtgärder är det här lagförslaget totalt verkningslöst, åt-

minstone om vi ska lära oss något av de erfarenheter som man beskriver här i 

lagförslagets motiveringar. Det är viktigt att man i så fall öppnar upp för en 

fri debatt i skolorna och inte börjar resonera som man gör här på vissa håll, 

att vissa partier inte skulle få vara med på valdebatterna osv. Det är ju full-

ständigt absurt att man skulle utesluta partier ur skolorna och på det sättet 

styra vilka partier som får delta i den typen av debatter. Det är nog en viktig 

fråga att diskutera i sammanhanget. Ska vi verkligen informera ungdomarna? 

Ska vi lita på att de kan fatta ett självständigt beslut i de här frågorna, då 
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måste man också se till att de får den möjligheten. Det lär vi oss från andra 

ställen där man ser att det här har varit oerhört grundläggande.  

Om vi tittar på valdeltagandet idag bland yngre ålänningar så ser man att 

18-åringar faktiskt röstar ganska flitigt. 63 procent låg valdeltagandet på, om 

jag inte minns fel, lite upp eller ner beroende på vilket år man tittar på. Val-

deltagandet för 18-åringar har legat mellan 50-65 procent under de här redo-

visade åren, medan valdeltagandet för 19-åringar är närmare 40 procent och 

under 40 procent för 20-åringar vissa år för att sedan stiga lite igen mot 24-

25 år. Förhoppningen är att man ska kunna öka valdeltagandet i de här ål-

dersgrupperna som idag är sämst på att rösta. Varje tänkande människa inser 

att det kräver att man faktiskt involverar de här ungdomarna så att de ser det 

som viktigt och elementärt att gå och rösta redan från 16-års ålder om man 

nu ska gå in för det. Då kan vi få upp valdeltagandet i de här åldersgrupperna 

som är lite trögare idag, om man ska uttrycka det krasst.  

Ska vi gå vidare med det här förslaget så måste utskottet se till att noga be-

kanta sig med vilka planer regeringen har och vilka åtgärder de tänker vidta 

för att få en aktiv debatt i skolorna. Kan man t ex koppla ihop det här med 

undervisningen i samhällskunskap på ett naturligt sätt för att åstadkomma 

det som var den första grundtanken med den här idén; att faktiskt öka valdel-

tagandet bland de yngre väljargrupperna? Annars riskerar det att bli ett platt 

fall, vi skjuter den här svackan lite längre bakåt och då har vi kanske 17–24-

åringar som röstar sämre än övriga åldersgrupper. Då får vi summa summa-

rum ett minskat valdeltagande om man ser på alla åldersgrupper. Det är väl 

ändå det sista vi vill åstadkomma, att valdeltagandet sjunker i det här sam-

manhanget. Det här ska vara till för att öka valdeltagandet på lång sikt. Det 

ser jag som den stora vinsten med att gå vidare med ett sådant här förslag.  

Jag hoppas att utskottsbehandlingen håller fokus på det och ser att vi fak-

tiskt lyckas åstadkomma en sådan förändring, om det är detta som vi är ute 

efter vilket jag upplever att vi är. Vi är alla ganska överens om att det är en 

viktig ambition. Tack, fru talman. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det var intressant när ltl Axel Jonsson tog upp röstningssta-

tistik. Det visar just på att när man som ungdom blir lite äldre så sjunker 

valdeltagandet. Ofta åker ungdomarna bort och studerar på annan ort, 

man är inte lika engagerad och intresserad av det åländska samhället. 

Det är ju ett av argumenten till varför vi vill sänka rösträttsåldern. Me-

dan man ännu är kvar här hemma Åland så får man ett intresse för det 

åländska samhället, ett intresse att vara delaktig i utvecklingen och 

kunna påverka via val. Det är ju ett väldigt starkt argument till varför 

rösträttsåldern skulle sänkas. 

Jag har en fråga om valbarhet och rösträttsålder. Kan Ålands Framtid 

tänka sig att man ändå tar detta steg nu och så får vi fundera vidare på 

valbarhet längre fram? 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Nej, vi tycker principiellt att de här två bör hänga ihop. Det finns en lo-

gik i det, även om det inte finns några juridiska eller politiska hinder för 

det som man skriver i betänkandet. Det finns ändå en tanke bakom det 

hela från början. Huvudregeln är att har man möjlighet att rösta i val så 
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ska man också ha möjlighet att ställa upp. Man ska också kunna ta an-

svar för de beslut som väljarna fattar. Man ska stå till förfogande bland 

väljarna. Vi tycker att det är en viktig princip. Vi tycker att man kan föra 

en diskussion om det i utskottet bland alla partier och se om man inte 

kunde tänka sig att också göra 16-åringar valbara. Då bör man också 

göra det här förslaget permanent för det verkar lite märkligt att det ska 

krävas ytterligare åtgärder från lagtinget om man vill fortsätta med det 

här systemet senare. Det vore snarare på sin plats att man tvärtom säger 

att det krävs åtgärder från lagtinget för att ändra på den här ordningen 

igen genom ett nytt lagförslag, om att slopa den här rösträtten. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Ålands Framtid hade så sent som 2011 en motion om att sänka 

rösträttsåldern. Var det inte så? Hade man också valbarheten med i den 

motionen? Jag kommer inte riktigt ihåg att det var så. 

Ser inte Ålands Framtid och ltl Axel Jonsson att det här är ett steg i 

den riktningen att vidga demokratin och ge ungdomar möjlighet att 

komma med? Ålands Framtid har ju faktiskt talat för det här tidigare. 

Jag hoppas nu att ni följer med på det här tåget och stöder det här i sista 

ändan. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Vi är förstås smickrade av den förfrågan. Men vi tycker att regerings-

blocket borde kunna ta till sig de argument som kommer från opposit-

ionshåll och utifrån fältet. Ungdomarna säger; ”ni vill ha våra röster, 

men ni är inte beredda att låta oss vara med och delta och påverka”. Vill 

vi faktiskt öka deltagandet så borde 16-åringar också få delta fullt ut i 

politiken och inte bara indirekt genom att rösta. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Lantrådet Katrin Sjögren 

Talman! Det är en intressant diskussion för oss demokratinördar. Den har 

skett en utveckling, ingenting kan tas för givet. Jag tycker det är väldigt in-

tressant hur man argumenterar. Precis på samma vis argumenterade man ti-

digare när man förra gången sänkte rösträttsåldern till 18 år och när kvinnor 

skulle få rösträtt, man införde allmän och lika rösträtt och när vi införde att 

nyålänningarna skulle få ställa upp i kommunalval osv. Lite förvånad är jag 

att det trots allt finns ett sådant starkt motstånd eftersom det finns lysande 

och bra exempel där det har varit väldigt framgångsrikt. Jag tycker diskuss-

ionen har ett litet von oben perspektiv. 

Norge gjorde det här på försök. De erbjöd 16-års åldersgräns till några 

kommuner och det blev rusning. Massor med kommuner ville absolut vara 

med i det här försöket och speciellt glesbygdskommuner. Man såg det som en 

otroligt viktig sak att de unga fick vara med och forma framtiden och utveckla 

sin kommun. 

Om vi ser på lagtingets sammansättning så är den yngsta lagtingsledamo-

ten ltl Axel Jonsson. Den yngsta kvinnan är ltl Ingrid Johansson. Det visar sig 

också att när de unga får vara med och rösta så röstar de företrädelsevis på 

yngre kandidater.  
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I debatten har kunnat skönjas en viss kritik till kommunsstrukturrefor-

men. Utredningar visar också att vi har världsrekord i närdemokrati, men när 

man granskar vad man egentligen kan bestämma om i kommunerna och när 

man granskar alla avtal, delade tjänster och kommunförbund så ser man att 

det är en snårskog och inte helt lätt att få grepp om. 

Aspekten att kunna rösta och vara valbar har lyfts fram flera gånger. Det 

finns ett faktum när det gäller vuxna människor också. Det finns en grupp 

vuxna människor som får rösta men som inte är valbara; de som är satta un-

der förmyndarskap. Rösträtten är det sista man tar ifrån människor, men 

man kan inte vara valbar om man är under förmyndarskap. 

Jag tycker också att det är intressant att det har refererats flera gånger till 

kommunernas utlåtanden. Det är precis på det viset som har framkommit, 

Föglö och Mariehamn har varit mest positiva. Ser man numerärt, hur stor del 

av befolkningen som Mariehamn och Föglö representerar, så är det i alla fall 

nästan 50 procent av ålänningarna. 

I somras gjordes en otroligt intressant undersökning av unga vuxna som 

jobbade för Rädda Barnen. De var barnkonventionspiloter och de studerande 

och läste nogsamt igenom kommunernas remissutlåtanden. Barnkonvent-

ionspiloterna var ganska besvikna, de hade en insändare här i somras. De 

tyckte att de vuxna bara tyckte, vuxna hade inget faktaunderlag och de förde 

inget resonemang till varför man sade nej. Det var faktiskt ord och visor från 

barnkonventionspiloterna som hade satt sig noga in i frågan. 

Jag tycker att vi går mot det, man funderar på medborgarnas egen makt 

och möjlighet att bestämma. De allra flesta här i salen har säkert deltagit i 

Rädda Barnens utbildning om barnkonvention och barnkonsekvensanalys. 

Jag tycker att man ska ta det på allvar. Det här är att kunna påverka på rik-

tigt. 

En annan argumentation för att sänka rösträttsåldern i kommunalvalen är 

vår väljarbas. Vi har en åldrande befolkning. Vi har en alltmer åldrande välj-

arbas, ingenting fel i det, men att sänka rösträttsåldern i kommunalval skulle 

medföra att vi föryngrar väljarbasen helt enkelt. 

Jag tycker också att det är fel att man säger att man ska politisera skolorna. 

Det tycker jag nästan att är ett vulgärargument. Vi har mycket, mycket duk-

tiga skolor redan idag. Samhällskunskap är högt på dagordningen. Vi har alla 

i lagtinget träffat gymnasieelever, åttor och nior och jag har inte sett att man 

skulle ha politiserat skolan. Samhällskunskap är väldigt, väldigt viktigt för 

Åland och ålänningarna för att lära sig mera om självstyrelsen. Så detta är jag 

inte alls oroad för. 

Man måste ju fundera på hur man går vidare och hur man samarbetar med 

skolorna och kanske informerar på ett annat sätt. 

Slutligen en liten egen reflektion. Som flera har sagt här så tände jag inte 

på alla cylindrar när jag först hörde det här förslaget. Men jag har också läst 

in mig. Jag har en son som fyllde 18 år den 27 oktober i fjol och när han får 

rösta första gången så är han 21 år. Vi hade val den 16 oktober och han fyllde 

18 år den 27 oktober. I skolan skrev han ett slutarbete om kommunal rösträtt 

för 16-åringar. Han var också emot först, men så började han läsa på och han 

läste om hjärnans mognad. Vi blir faktiskt smartare, det är sant. Ända från 

Platons tid tyckte man att ungdomarna inte kunde någonting. Det finns nog-

sam forskning på att vi blir smartare. Vi kan ta till oss mera information, 

hjärnforskarna säger att det inte är något problem. Och sedan finns argumen-
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tation för att föryngra väljarbasen. Vi är ju ingalunda ensamma, EU-

parlamentet föreslår 16-års åldersgräns. Österrike, Norge, Tyskland, Sydame-

rika och väldigt många länder har 16-års åldersgräns. Jag kan inte förstå var-

för inte vi skulle kunna vara lite på vågens framkant? Tack. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, fru talman! Det är bra att lantrådet tog till orda i den här frågan. 

Är lantrådet säker på att denna lagframställning, som lagtingets majori-

tet uppenbarligen kommer att anta, kommer att gå igenom och bli god-

känd när man jämför den med grundlagen och de problem som finns 

där? 

Det var intressant att lantrådet sade; ”ja, det är bra att vi får in flera i 

politiken”, men hon ändrade sig sedan och sade ”nej, för att förändra 

väljarbasen”. Det är det som är problemet, vi får inte in nya i politiken 

med den här framställningen. Detta gäller bara väljarbasen. Landskaps-

regeringen vacklar lite i sin tro. Varför har man separerat rösträtt och 

valbarhet? 

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

På sidan 15 i framställningen förs en argumentation kring valbarhetsål-

dern och exemplen Österrike, Tyskland och Sydamerika. I Europapar-

lamentetsvalet låter man inte heller valbarhet och rösträtt följa med 

varandra. Man diskuterar kring att en förtroendevald har ett juridiskt 

ansvar osv. Jag tycker att det finns en argumentation kring det. 

När det gäller det första så för vi ett resonemang på att vi inte kan 

vara helt hundra procent säker på att det här håller. Men ska vi låta det 

hålla oss tillbaka, för att Åland vill gå först? Åland vill gå i bräschen. Vi 

prövar det här nu helt enkelt! 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, fru talman! Det var det jag förstod. Denna lagframställning är en 

försöksballong beträffande behörighetsfrågan. Man har fört ett resone-

mang i framställningen och nu sade lantrådet det också här.  

Sedan det juridiska ansvaret, är det inte samman ansvar när man del-

tar i en kommunal omröstning? Man säger ja eller nej till någonting. Det 

är ju det som politiker har ansvar för i respektive församling som man 

sitter. Man ska godkänna, vilket man också gör i en folkomröstning som 

ni nu föreslår att man ska få göra. Varför får man inte ställa upp i valet? 

Det resonemanget är för mig obegripligt. 

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Jag citerar ur framställningen: ”Detta kräver rättshandlingsförmåga 

vilken enligt gällande lagstiftning kan uppnås först vid den allmänna 

myndighetsåldern 18 år.” Folkomröstningar är rådgivande. Jag ser inga 

som helst hinder i att 16-åringar skulle kunna delta i rådgivande folkom-

röstningar.  

När det gäller juridik så vet vi att det inte är någon absolut vetenskap. 

En hel yrkeskår lever väldigt gott på att tolka juridisk lagstiftning. Vi för 

vår argumentation, vi för fram vår sak klart och tydligt. Det här är själv-

styrelsepolitik. 
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Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Lantrådet förde en diskussion här om att ungdomarna 

ges möjligheter att påverka på riktigt. Det är ju ett sunt resonemang. 

Men då kan man ställa sig frågan; varför inte ge förtroendet fullt ut? 

Varför inte ge ungdomarna även möjligheter att ställa upp i val? Lantrå-

det sade också att ungdomar blir smartare. Det är säkert så att det är 

mer information om samhällskunskap idag än när jag gick i skolan. Jag 

fick läsa om Finlands presidenter och kungar i Sverige, det var ungefär 

det som samhällsinformation handlade om. Det var inte på det viset som 

det är idag och sociala medier gör också att man kan följa med på ett 

annat vis. Har man fört ett resonemang kring varför man inte ger förtro-

endet fullt ut? Har landskapsregeringen gjort en djup analys på detta?  

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Jag tycker att det framgår mycket väl i framställningen och un-

der debatten här att vi har gjort en sådan analys. Vi fortsätter det som 

övriga länder har gjort när de har sänkt rösträttsåldern. Vi tycker att 

man argumenterar väl.  

Jag vill ha ett klargörande från Ålands Framtid. Tänker ni inte god-

känna detta för att ni inte får allt? Är det Ålands Framtids linje att man 

ska ha både rösträtt och vara valbar? 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Det är klart att man kan argumentera och bemöta 

mycket av det här som står i framställningen. Repliktiden ger inte möj-

lighet till detta fullt ut.  

Jag väljer att svara på det sista. Ja, vi har fört ett resonemang runt 

detta. I tiderna har jag också motionerat om valbarhet för 16-åringar, 

men vi har också valt att lyssna på de ungdomar som vi har kontakt 

med. De säger klart och tydligt; ”får vi inte det enda så behöver vi inte 

det andra”. Varför är förtroende en sak men inte när det gäller att vara 

valbar? Det är i princip bara att locka till att delvis bli styrd i sitt beslut, 

om man inte är valbar.  

Lantrådet Katrin Sjögren, replik 

Talman! Det där är också ett resonemang som haltar, tycker jag. Man 

kan utnyttja sin rösträtt och man kan rösta på vem man vill. Erfarenhet-

en visar att de unga väljarna väljer företrädesvis yngre människor. Min 

absoluta synpunkt är att det är bra för demokratin ju mer mångfald vi 

har i politikerkåren. Jag förstår inte riktigt det där argumentet.  

Som sagt var, vi förlitar oss på övriga länder som gör samma bedöm-

ningar som landskapsregeringen.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Annette Holmberg-Jansson 

Tack, talman! Många säger att 16-åringar inte vet tillräckligt mycket för att 

rösta. Att det inte vore så klokt att låta omogna ungdomar vara med att fatta 
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avgörande beslut när de inte har någon kunskap. Men det är väl så att i inget 

annat avseende när det gäller demokratiskt deltagande är kunskap ett krite-

rium eller hur? Vet alla vuxna allt de behöver veta och analysera bara för att 

de är med och röstar? Alla ålänningar ska bidra med sina perspektiv - och de 

är inte knutna till ålder. Det behövs personer i alla åldrar som röstar. Det är 

svårt för vuxna att representera unga – om inte de unga själva valt dem till 

det. Någon säger att ungdomarna kommer att rösta som sina föräldrar, ja 

kanske risken finn? Jag anser ändå att det är en vinst om alla familjer sitter 

ner och diskuterar politik i så fall. 

 Jag läste att i Sverige är den verkliga förstagångsväljaren ofta 20 eller 21 

år gammal. Med rösträtt vid 16 år skulle snittåldern för förstagångsväljarna 

hamna kring 18 år. Jag vet inte exakt hur det ser ut här på Åland men jag har 

svårt att tro att vi skiljer oss så hemskt mycket från hur de ser ut i vårt grann-

land. 

Vid 16 års ålder får man ta det ansvar som förknippas med att bli vuxen. 

Som 16-åring är du straffmyndig, det blir du redan när du är 15 år, flera de 

rättigheter och skyldigheter man tilldelas vid den åldern påverkas av våra po-

litiska beslut. Du får ju även betala skatt om du tjänar mer än det som du får 

tjäna skattefritt som skolungdom. Ska man då inte vara med och beslut till en 

del vad de pengarna går till? 

I Olle Wästbergs insändare i lokaltidningarna tar han upp det faktum att 

det nu pågår en försöksverksamhet i Norge i vissa kommuner under några 

kommunalval, vilket flera redan har varit inne på här. Det har kommit en ut-

förlig rapport: I de kommuner där 16-åringar får rösta är 16-åringarna långt 

mer kunniga om lokal politik än 18-åringar i andra kommuner. I och med att 

16-åringar får rösta motiveras lärarna att ta upp lokala politiska frågor. 

Han skriver också att de som röstat första gången när de är 16 år mer be-

nägen att rösta när de är 18 eller 20 än de som fått rösträtt först vid 18. De 

förstagångsväljare som bor hemma finns i ett socialt sammanhang som gör 

att de röstar. På samma sätt vänjs 16-åringar vid att rösta när de finns i det 

sammanhang som skolan utgör. I min värld är det här väldigt bra. Det är väl 

bra, när vi har sviktande valdeltagande bland ungdomar, att de vänjs in i att 

välja.  

EU har rekommenderat att alla medlemsländer ska sänka rösträttsåldern i 

EU-valen till 16 år och många andra länder har gått in för det.  

Talman! Jag tycker inte att vi ska göra annorlunda. Jag anser att våra 

åländska ungdomar är mogna att få vara med, ta ansvar och välja in de repre-

sentanter som kan föra deras talan i våra kommuner. Tack. 

Ltl Göte Winé 

Tack, fru talman! 16-åringar ska ha rösträtt, varför det? Det var min första 

tanke. Så tänkte jag när jag för 5-6 år sedan hörde om motionerna som 

nämns här i betänkande. Under mina fem senaste år har jag fått träffa en hel 

del ungdomar som fått mig att ändra mig. De har varit samhällsmedvetna, in-

tresserade men också kritiska, och de har varit mer insatta än flera vuxna jag 

träffat på. 

Så en oro för att nu sänka rösträtten för kommunalval och kommunala 

folkomröstningar behövs nog inte. 

Efter att ha rört mig bland ungdomar i drygt 20 år så upplever jag att de 

idag är mer kritiska och samhällsmedvetna än de var i mitten på 90-talet. 
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Även om jag stötte på många ungdomar som även i mitten på 90-talet var 

samhällsmedvetna och ville vara med och påverka. Men jag upplever att det 

är flera idag som vill vara med och påverka. Det kan också bero på den för-

ändrade värld vi lever i idag. Då tänker jag på flyktingkrisen, den ökande ras-

ismen och hatet i allmänhet. Ungdomar vill vara med och säga stopp.  

Men den frågan jag personligen funderar på är att de känner att de kanske 

vill vara med och påverka mer än i den kommunala verksamheten.  De unga 

får inte vara med och påverka vem som styr landskapet och vilken politik vi 

för här i lagtinget. Men samtidigt så får man ofta frågor om skolan och resur-

ser till de unga. Men det som skiljer oss från andra kommuner så är att det 

här är i lagtinget som vi bestämmer om gymnasialstadiet och sjukvården. Så, 

fru talman, jag tycker att när man ändå gjorde denna temporära reform så 

kunde man även ha tittat på lagtingsvalet. I framställningen framkommer att 

det kommer senare.  

Många har en rädsla att sänka rösträttsålder, men 16-17 åringarna är inte 

så många eftersom vi har röstning vart fjärde år. Vissa kanske blir 21 år innan 

de får möjlighet att rösta, vilket har framkommit i debatten här tidigare.  

Att sänka rösträttsåldern betyder för mig att låta fler unga vara med och 

påverka sin omgivning. 

Läser vi ÅSUBs rapport om valet 2015 så kommer det fram där att i kom-

munalvalet så var det 9 procent kandidater i ålderspannet 18-29 år och end-

ast 4 procent blev invalda. Kanske vi kan vara med och forma yngre fullmäk-

tigen i våra kommuner och låta flera få den möjligheten. Ger vi dem den möj-

ligheten så kommer de också ofta att rösta på yngre personer. Det vet att de 

för deras talan. Att prata om att lärare och idrottsledare har fördelar för då 

röstar ungdomarna på dem, men jag tror inte att ungdomar är så naiva. Jag 

tror att de ser på vilken fråga politikerna lyfter. Jag tror att de hittar någon 

som de kan jämföra sig med och då är det definitivt inte idrottsledare, det är 

säkert någon yngre person som har samma tankar. 

Lantrådet pratade om påverkan på riktigt, där håller jag helt med. Jag 

tycker att den här framställningen påverkar på riktigt. Vi låter de yngre få 

vara med och påverka i sin kommun och inte att man samlar ihop ungdo-

marna och säger; ”säg vad ni tycker så ska vi fundera på det”. Här ger vi en 

möjlighet att de får rösta på den de vill. 

Det har varit en hel del diskussioner om valbarheten. Först hade jag tan-

ken, ska man verkligen rösta om man ändå inte kan ställa upp i valet, och inte 

är valbar? Desto mer jag funderade på det så desto mer vill jag att ungdomar-

na ska få vara med och påverka.  

I en liten kommun tar vi beslut i nämnder. För inte så länge sedan var det 

en nämndordförande i en åländsk kommun som blev polisanmäld, då funde-

rade jag om det är rätt att sätta en ungdom, 16-17 år, i en nämnd och ta de ju-

ridiska besluten som vi gör i nämnder? Det har pratats om att man ger dem 

det och man tar bort det, men jag tycker inte att det stämmer. Jag anser att vi 

ger ungdomarna en möjlighet att vara med och påverka. Det får de, vi tar 

egentligen inte bort någonting. 

Fru talman! Det här är ett intressant steg att gå, att utveckla demokratin. 

Det är aktuellt eftersom man ofta pratar om att låta de unga vara med och på-

verka i sitt samhälle. Nu är det inte bara prat utan också åtgärder för att de 

unga ska få vara med och påverka. Nu tycker jag att vi ger dem den möjlig-

heten!  
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Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! När jag lyssnar på ltl Winé här så blir jag mera betänk-

sam mot det här lagförslaget. Han sade att om man vill få ungdomarna 

att vara med och påverka på riktigt i kommunerna så ska man ge dem 

chansen att rösta. Men samtidigt sade han att ungdomarna inte är 

mogna att sitta i nämnder och fatta beslut. Då förstår jag ingenting av 

det här. Varför skulle man inte vara mogen att sitta i en nämnd och fatta 

ett beslut? Det är någonting som haltar i detta. Ska man gå fullt ut med 

detta så borde man ha valbarheten med i det här lagförslaget och inte 

bara att man får vara med och rösta, anser jag. Då påverkar det inte på 

riktigt och fullt ut. Man ska ge valbarheten också. 

Ltl Göte Winé, replik  

Jag håller med ltl Eklund. Sade jag under det här anförandet att ungdo-

marna inte är mogna att ta beslut? Då var nog det här anförandet ett 

måndagsexempel, så då tar jag tillbaka det. Det var definitivt inte det jag 

ville säga. Jag ville säga att ungdomarna inte ska behöva ta det juridiska 

ansvaret att sitta i en nämnd där vi tar ganska stora beslut. Det har 

ingenting med mogenhet att göra. Jag anser att valbarheten ska vara vid 

myndighetsåldern. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Men fortfarande är det så att man är mogen och har kompetens att gå 

till val och välja, men inte vara valbar. Då tycker jag att det haltar duk-

tigt. 

Jag såg att Sunds kommun enhälligt, förutom Göte Winé, har röstat 

för att det här var lagförslaget inte skulle godkännas. Det verkar som om 

den enda förtroendevalda i Sund som är för det här lagförslaget är Göte 

Winé, men inte resten av de förtroendevalda. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack ltl Eklund. Jag kan inte ansvara för alla andra i kommunstyrelsen. 

Vi har betydligt fler förtroendevalda än fem personer i kommunstyrel-

sen. Alla har inte blivit tillfrågade. Jag har min avsikt och jag står för 

den. Precis samma sak är det med valbarheten och det juridiska ansva-

ret. Det är inte att göra med hur mogen man är, utan mera att det ska 

sammanfalla med myndighetsåldern. Det är min åsikt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Jag tänkte också spinna vidare på det som lyftes i förra 

replikväxlingen gällande valbarhet och rösträtt och huruvida det hänger 

ihop eller inte. Jag delar ledamotens åsikt. Man borde också kunna ta 

ansvaret fullt ut. Det handlar inte om mogenhet. Det handlar om att 

kunna ta ansvar och konsekvenser av besluten och de val man gör när 

man väljs in till nämnder och styrelser. Därför har jag också kommit 

fram till samma sak.  

Röstbarhetsålder och valbarhetsålder kan skilja. Det finns nämligen 

hur många exempel som helst där det skiljer i rösträtt och valbarhet. Vi 

har presidentvalet, där är det inte exakt lika för rösträtt och valbarhet 
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och i riksdagsvalet likaså. I kyrkovalet skiljer det sig i rösträttsålder. Det 

finns hur många exempel som helst på där rösträtt och valbarhet skiljer, 

dock så skiljer det inte på många ställen när det gäller valbarhet och 

myndighetsåldern. Jag anser att det är viktigt att valbarhet och myndig-

hetsåldern hänger ihop. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Vi är helt eniga ltl Carlsson och jag. Man försöker ofta 

får det till att ungdomarna inte är tillräckligt mogna. Det handlar egent-

ligen om vilket juridiskt ansvar man tar och det sammanfaller med 

myndighetsåldern. Tidigare hörde vi olika jämförelser när det gäller 

körkort med mera. Men det har inte med det att göra, utan vilka konse-

kvenser det får i beslutsfattandet. Man är verkligen med och beslutar 

när man är myndig. Jag flera gånger funderat på vilket ansvar vi har när 

vi sitter i nämnderna. Vi säger inte att en 17-årig är mindre mogen, men 

det är inte föräldern som ska ha det juridiska ansvaret. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Vi delar åsikter när det gäller att man kan skilja på 

rösträttsålder och valbarhetsålder men inte myndighetsålder och val-

barhetsålder. 

Jag har en tilläggsfråga eftersom ledamoten förde fram att han gärna 

hade sett lagtingsvalet med också. Där har jag en annan uppfattning. Jag 

anser att eftersom man är med och väljer vem som ska stifta lagar så blir 

det lite annorlunda. Här är faktiskt den juridiska biten med ännu mera. 

Jag förstår inte.  Tänkte sig ledamoten då också att man skulle vara val-

bar i lagtingsvalet eller var det bara rösträttsåldern som ledamoten förde 

fram?  

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Jag tänkte på rösträtten inte på valbarheten när man 

skulle få vara med och välja sin lagtingsledamot. Jag upplever att dagens 

ungdomar är så mycket mera samhällsintresserade och vill vara med och 

rösta. Ungdomarna vill säga vilka som ska vara med och styra vårt lag-

ting och vårt landskap. 

Däremot är det ltl Carlsson och vi övriga här i Ålands lagting som se-

dan tar de juridiska besluten på lagar. Men vi får alltså en bredare väl-

jarkår bakom oss om vi låter rösträtten går ner i åldrarna. Jag tycker att 

rösträtten ska vara 16 år. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Igge Holmberg  

Tack, fru talman! Det här är ett bra lagförslag. Det stärker närdemokratin och 

gör att ungdomars åsikter tas på allvar i kommunerna. Det intressanta med 

frågan är ju att ju mer man sätter sig in i frågan, desto mer benägen är man 

att bifalla den. 

Det viktigaste är ju att ungdomarnas roll ändras, från åskådare till delta-

gare. Jag ser deltagandet i ett demokratiskt samhälle som en motpol till 

okunnighet. Får vi ungdomen delaktiga så stävjar vi också rekryteringen av 

ungdomar till extrema rörelser, de rekryterar oftast unga i påverkbar ålder. 
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Men ger man ungdomen en chans att tas på allvar av samhället, utan att 

förlöjligas för sina åsikter då tar också ungdomarna ett större ansvar för sitt 

samhälle.  

Jag kunde säga mer, men mycket har sagts redan av andra, så jag nöjer 

mig med att stöda lagförslaget. 

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.  

För kännedom 

5 Energieffektiv renovering av byggnader 

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 10/2015-2016 
Landskapsregeringens lagförslag LF 17/2015-2016 

Ärendet tas upp till behandling vid plenum 28.9.2016. 

6 Om förvaltning av fonder för inrikesfrågor på Åland 

Landskapsregeringens lagförslag LF 20/2015-2016 

Ärendet tas upp till behandling vid plenum 28.9.2016. 

7 Ny blankettlag om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i 

explosionsfarliga omgivningar 

Landskapsregeringens lagförslag LF 21/2015-2016 

Ärendet tas upp till behandling vid plenum 28.9.2016. 

8 Ny blankettlag om explosiva varors överensstämmelse med kraven 

Landskapsregeringens lagförslag LF 22/2015-2016 

Ärendet tas upp till behandling vid plenum 28.9.2016. 

9 Uppdaterad barnskyddslagstiftning 

Landskapsregeringens lagförslag LF 23/2015-2016 

Ärendet tas upp till behandling vid plenum 28.9.2016. 

10 Förslag till andra tilläggsbudget för år 2016 

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 18/2015-2016 
Landskapsregeringens budgetförslag BF 4/2015-2016 
Budgetmotion BM 53-54/2015-2016 

Ärendet tas upp till behandling vid plenum 28.9.2016 

11 Den finska hälso- och sjukvårdsreformen 

Ltl Axel Jonssons m.fl. skriftliga fråga SF 3/2015-2016 

12 Ålands gymnasium och ledarskapet 

Ltl Harry Janssons skriftliga fråga SF 4/2015-2016 

13 Försämring av den kommunala närservicen 

Ltl Runar Karlssons skriftliga fråga SF 5/2015-2016 

14 Drogsituationen på Åland 

Ltl Roger Nordlunds skriftliga fråga SF 6/2015-2016 

15 Sjukförsäkring för åländska studeranden 

Ltl Harry Janssons skriftliga fråga SF 7/2015-2016 
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En fråga ska besvaras inom tio dagar efter det att landskapsregeringen tagit emot frå-

gan. Om frågan inte kan besvaras ska landskapsregeringen meddela det till lagtinget 

och samtidigt ange orsaken till att ett svar inte ges. 

Avsikten är att dessa frågor tas upp den 30.9.2016. 

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls den 28 september 2016 kl. 13.00. Plenum är avslutat. 
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Plenum börjar 

Upprop. 29 ledamöter närvarande. 

Talmannen vill informera om att det hålls en paus i förhandlingarna cirka kl. 14.30 med 

anledning av vtm Viveka Erikssons inbjudan. Plenum kommer att fortgå till cirka kl. 

18.00. 

Första behandling 

1 Energieffektiv renovering av byggnader 

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 10/2015-2016 
Landskapsregeringens lagförslag LF 17/2015-2016 

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

kandet. 

Diskussion. 
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Ltl Carina Aaltonen 

Tack, herr talman! Beträffande social- och miljöutskottets betänkande så kan 

man konstatera att det egentligen inte finns så mycket mer att tillägga. 

De föreslagna ändringarna är nödvändiga för att EU-parlamentets direktiv 

om byggnaders prestanda ska kunna genomföras i landskapet. Vi har ingen-

ting emot de föreslagna lagändringarna. Däremot har smärre ändringar av 

språklig natur gjorts i själva texten. 

Utskottet har behandlat och godkänt det här lagförslaget. Tack, herr tal-

man. 

Talmannen 

Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. 

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet. 

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 4 och 10 §§ landskapslagen om 

energideklaration för byggnader för godkännande. Lagförslaget är godkänt. 

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

Remiss 

2 Om förvaltning av fonder för inrikesfrågor på Åland 

Landskapsregeringens lagförslag LF 20/2015-2016 

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. 

Minister Nina Fellman 

Talman! I denna blankettlag om förvaltning av fonder för inrikesfrågor blir 

det möjligt för åländska aktörer att söka medel från en EU-fond för asyl, mi-

gration och integration och från en EU-fond som ger medel för projekt som 

rör Eus inre säkerhet. 

Enligt förslaget ska handläggningen skötas av landskapsregeringen, men 

avsikten är att genom en överenskommelseförordning överföra uppgifterna 

på inrikesministeriet. Dessa stöd är tillgängliga bara till 2020, varför det är 

bra om lagen kan träda i kraft så snabbt som möjligt. 

Asyl, migrations- och integrationsfonden AMIF finns för perioden 2014-

2020 23,49 miljoner euro att fördela. I EU-fonden för inre säkerhet ISF finns 

52,6 miljoner euro att fördela. 

Ärendet har tagits upp efter en fråga från inrikesministeriet om det finns 

intresse på Åland att ta del av medel från fonderna, som fördelas i Finland 

genom ett nationellt program och ett nationellt genomförandeprogram. 

Förslaget belastar inte landskapets eller kommunernas ekonomi. Tvärtom 

blir situationen för de åländska kommunerna sämre om vi ställer oss utanför. 

För stöd från AMIF-fonden gäller 75 % EU-finansiering, och landskapet 

kan överväga att stödja åländska aktörers finansiering. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Tack minister Fellman för redogörelsen. Jag har några 

frågeställningar. När kom den här förfrågan från inrikesministeriet? 

Fonden har verkat redan från 2014 och ska verka till 2020. Det känns 

som om vi kommer med på det här tåget lite onödigt sent. 
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Minister Nina Fellman, replik 

Det stämmer, det är ganska sent påtänkt. Fråga kom från inrikesmi-

nisteriet i våras efter diskussioner mellan integrationssamordnaren från 

landskapsregeringen och inrikesministeriet. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Den delfinansiering som inte stöds av EU, hur stort är det 

beloppet? Kan minister Fellman uppskatta det? 

Minister Nina Fellman, replik 

Det är ju helt hållet beroende av vilka aktörer på Åland som visar in-

tresse och i vilka storleksordning projekten är som kan tänkas komma 

på Åland, t.ex. från en samling kommuner. Vi vet att EU-projekt kan 

vara ganska kostsamma och tunga att bära för dem som ska hantera 

dem. Men före vi har en ansökan kan jag inte svara på den frågan. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ingrid Johansson 

Tack, talman! Det var med stor glädje som lagen om förvaltning av fonder 

mottogs av den liberala gruppen. Vi finner denna lag som viktig då liberaler-

na på Åland både är ett antirasistiskt och progressivt parti. Vi vill att det 

åländska samhället ska bestå av människor som har möjlighet att delta i och 

bidra till det gemensamma.  

Talman! Nätverket Bärkraft har tagit en vision som lyder: ”Alla kan 

blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar”. Jag tycker att visionen är 

ytterst adekvat i det här sammanhanget. Låt mig bryta ner den lite. 

Alla kan blomstra. Lagförslaget syftar till att stödja integrationsprojekt. 

Lever man i exklusion är det svårt att blomstra, näst intill omöjligt. Vi behö-

ver därför arbeta inkluderande. 

I ett bärkraftigt samhälle fortsätter visionen. Ett bärkraftigt samhälle bety-

der många saker men bland annat betyder det en sund befolkningsutveckling 

och hållbara befolkningspyramider. För att skapa en sund situation på Åland 

behövs inflyttning. Liberalerna vill öka inflyttning till Åland dels från våra 

grannländer, dels européer men också mer långväga.  

Visionen avslutas med - på fredens öar. Det är en ynnest att få bo i ett de-

militariserat och neutraliserat samhälle men det ställer också krav. På Fre-

dens öar ska de mänskliga rättigheterna och FN-konventioner beaktas, vi ska 

därför stöda även asylrätten.  

Talman! Liberalerna vet att åländska kommuner i stort vill ha inflyttning 

och att många har ställt sig positiva till mottagande av flyktingar. Vi behöver 

skapa möjligheter för kommunerna att sköta flyktingmottagningar på allra 

bästa sätt och ge bästa möjliga stöd. Den här lagstiftningen är ett stort steg i 

rätt riktning. Tack, talman. 

Vtm Veronica Thörnroos 

Tack, talman! Jag vill inledningsvis börja med att säga att centern stöder den 

här lagframställningen, som sådan. Däremot har vi en del frågeställningar 

som vi gärna vill ha svar på. 

Jag frågade redan tidigare här i en replik varför vi först nu har fått den här 

lagstiftningen när den är så brådskande. Vi från centern ifrågasätter lite var-
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för det har ägnats så stor tid åt annan lagstiftning, som sänkt kommunal röst-

rätt, när vi har mycket större frågor att arbeta med. Från vår sida skulle vi 

gärna ha sett en annan prioritering, än den som landskapsregeringen nu har 

fört fram. 

Intressant med den här lagstiftningen är naturligtvis att det är en blankett-

lagstiftning, dvs. den är kopierad rakt av från finsk lagstiftning. Det är ingen-

ting unikt eller nytt i det.  

Däremot finns det i rikslagstiftningen 18 öppna förordningsfullmakter, om 

jag minns rätt. Vi skulle gärna föra ett resonemang kring hur landskapsrege-

ringen har resonerat kring dem. Det känns ganska brett med 18 öppna för-

ordningsfullmakter. 

Vi har mest riktat in oss på 16 § och 18 §. I 16 § nämns ansökan om stöd 

och att stöden ska riktas till inrikesministeriet. Vi skulle gärna vilja ha garan-

tier för att det från åländsk sida är möjligt att göra den ansökan på svenska. 

Det tycker vi att är väldigt viktigt. Ska vi ingå i ett program så bör vi, som all-

tid, hålla vår svenska flagga högt. Vi vill gärna ha synpunkter från landskaps-

regeringen på hur man kommer att säkra det svenska språkets ställning i 

samband med den här processen. 

Det som däremot kanske har väckt den största frågeställningen i vår grupp 

är 22 §, de ansvariga myndigheternas granskningsrätt. Eftersom landskaps-

regeringens avsikt är att göra en överenskommelseförordning är det därmed 

riksmyndigheternas som också har granskningsrätten. Inrikesministeriet får, 

genom denna blankettlag, granskningsrätt av det som egentligen tillkommer 

Ålands folk via självstyrelselagen. Det är vi lite fundersamma kring faktiskt. 

Vi tar gärna del av ett större resonemang kring hur det är tänkt. 

Det skulle vara intressant att veta ungefär vilken storleksordning vi talar 

om när det gäller tilläggsfinansiering förutom EU-finansieringen. Talar vi om 

100 000 eller 200 000? Med tanke på Ålands offentliga ekonomi och hur 

stramt det är överallt med inbesparingar inom sjukvården och även inom 

andra politikområden så vill vi veta att det faktiskt finns medel reserverade 

för att kunna svara mot de eventuella projekt som får finansiering från EU. 

Därmed har jag inget mer att tillägga från centerns sida. Vi ser fram emot 

en diskussion. 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. 

Remiss 

3 Ny blankettlag om utrustning och säkerhetssystem  

Landskapsregeringens lagförslag LF 21/2015-2016 

Talmannens förslag är att detta ärende remitteras till lag- och kulturutskottet. 

Diskussion. 

Minister Nina Fellman 

Talman! Den här blankettlagen som nu föreläggs för lagtinget handlar om 

tillämpningen på Åland av lagen om överensstämmelse med kraven för ut-

rustning och säkerhetssystem avsedda för användning i explosionsfarliga 

omgivningar. 
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Den är en följd av ett EU-direktiv om harmonisering av lagstiftning om ut-

rustning och säkerhetssystem. Precis som den lag om pyrotekniska artiklar 

som behandlades av lagtinget under våren är avsikten att den här lagen ska 

träda i kraft i anslutning till att två horisontella rikslagar om marknadskon-

troll samt anmälda organ för vissa produktgrupper träder i kraft. 

Ändringarna i jämförelse med tidigare lagstiftning är främst av lagteknisk 

karaktär. I riket har man gjort bedömningen att en ny lag ger större klarhet i 

regleringen av denna typ av produkter, även om själva bestämmelserna inte 

ändrar. 

Jag vill fästa lagtingets uppmärksamhet vid att rikslagen ännu inte antagits 

i Finland, och att den kanske måste vila en stund i väntan på rikslagstiftning-

en. Vi kommer självfallet att hålla lagting och utskott underrättade om detta. 

Orsaken till att vi skyndar på processen är att vi redan passerat tidsgränsen 

för en implementering av direktivet. 

I den här frågan görs bedömningen att det inte finns något politiskt ut-

rymme att avvika från EU-direktiven, och inte heller någon materiell orsak 

att avvika från rikets bestämmelser. 

Lagen föreslås träda ikraft först när de horisontella rikslagarna görs till-

lämpliga på Åland. 

Lagförslaget bedöms inte ha några negativa administrativa eller ekono-

miska konsekvenser för åländska företag, och produkter som kommit ut på 

marknaden före lagen antas får fortfarande säljas och användas som förut. 

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 Ny blankettlag om explosiva varor 

Landskapsregeringens lagförslag LF 22/2015-2016 

Talmannens förslag är att detta ärende remitteras till lag- och kulturutskottet. 

Diskussion.  

Minister Nina Fellman 

Talman! Den här blankettlagen som nu föreläggs för lagtinget handlar om 

tillämpningen på Åland av lagen om explosiva varors överensstämmelse med 

kraven.  Lika som den lag om pyrotekniska artiklar som behandlades av lag-

tinget under våren så implementeras genom den här lagen EU-direktiv om 

harmonisering i medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på 

marknaden och övervakning av explosiva varor för civilt bruk. 

Avsikten att den här lagen ska träda i kraft i anslutning till att två horison-

tella rikslagar om marknadskontroll samt anmälda organ för vissa produkt-

grupper träder i kraft i landskapet. 

Direktivet syftar till att säkerställa att explosiva varor är säkra och att de 

överensstämmer med de krav som ställs inom EU. 

Eftersom det är ett så kallat totalharmoniseringsdirektiv finns inget ut-

rymme för nationella avvikelser. Produkter som har släppts ut på marknaden 

för 20 april 2016, då direktivet skulle ha varit implementerat, omfattas inte. 
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Lagändringen är främst lagteknisk, i syfte att uppnå större tydlighet, med 

flera av bestämmelserna på lagnivå, inte i förordning. 

Lagförslaget har inga avgörande ekonomiska konsekvenser. Eventuella 

administrativa konsekvenser regleras när den separata horisontella riksla-

garna om marknadskontroll kommer. 

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 

5 Uppdaterad barnskyddslagstiftning 

Landskapsregeringens lagförslag LF 23/2015-2016 

Talmannens förslag är att detta ärende remitteras till social- och miljöutskottet. 

Diskussion.  

Minister Wille Valve 

Talman! Föreliggande lagförslag har en historia som är bra att känna till. 

Denna korta historia finner vi i lagförslag 7/2014-2015 ”Ändring av blankett-

lagar om socialvård”. I det lagförslaget finns startskottet till föreliggande lag-

förslag. Jag citerar: ”Landskapsregeringen konstaterar att de lagändringar 

som nu föreslås medför att vissa delar av den berörda lagstiftningen blir 

komplicerad att tillämpa. Detta förhållande har landskapsregeringen för 

avsikt att åtgärda i brådskande ordning, varför de lösningar som nu ge-

nomförs bör ses som kortsiktiga lösningar.” Detta citerat från lagförslag 7/ 

2014-2015. 

Det lagförslag som landskapsregeringen idag lägger fram för lagtinget är 

en långsiktigare lösning för barnskyddslagarna. En ännu långsiktigare och 

mera hållbar lösning för socialvården som helhet presenteras enligt rege-

ringsprogrammet under denna mandatperiod. 

Vad är då problemet? Det grundläggande problemet – som jag tror att vi 

alla här är överens om - är att reformen av finländsk socialvård har skett 

mycket snabbt och att de nya lagarna har en något annorlunda systematik än 

de som gäller på Åland. En del av lagstiftningen gäller direkt på Åland obero-

ende av vad vi gör i denna sal, eftersom det är riksbehörighet – och dessa för-

ändringar passar inte nödvändigtvis alltid in i den åländska lagstiftningen.   

År 2015 frystes rättsläget för barnskyddslagen. Det betyder att den som 

idag, september 2016, vill förstå vad som gäller inom barnskyddet på Åland 

måste titta på gammal finländsk lagstiftning i ljuset av en åländsk blankettlag 

och dessutom göra en kvalificerad bedömning av behörighetsfördelningen. 

Detta är, precis som konstateras under punkt 2.1 i föreliggande lagförslag, 

inte ett acceptabelt rättsläge. Föreliggande lagförslag tinar därför nu upp lag-

stiftningen till den del det rör barnskyddet och vi skriver tydligt in i lagen vad 

det är som gäller. 

Förslaget har, av förekommen anledning, varit på en kort sakkunnigremiss 

och har bl.a. på Rädda barnens begäran kompletterats med en rättighetsbe-

stämmelse i 4g § som säkerställer barnets rätt till ett möte, i syfte att erhålla 

tillräcklig vård eller tillräckligt stöd när en vuxen i familjen på grund av vård-

åtgärder inte kan ta hand om barnet på bästa sätt.  
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Talman! Jag ska även nämnda några ord om brådskande öppenvårdsåt-

gärder, så kallade brådskande placeringar.  

En fördel med lagförslaget är att det förtydligar möjligheten för barnskyd-

det att ordna brådskande öppenvårdsåtgärder, som sker med i samarbete 

med vårdnadshavarna och deras uttryckliga samtycke, istället för brådskande 

placeringar, som är en mer betungande åtgärd för barnet och dess familj. 

Brådskande öppenvårdsåtgärder, t.ex. brådskande öppenvårdsplaceringar, 

möjliggörs endast om de sammanfaller med vad som är barnets bästa. 

De paragrafer som vi låser upp hänger ihop med lagändringar som redan 

gäller på Åland genom att de till sitt innehåll är riksbehörighet. Ändringarna 

är därför nödvändiga för att barnskyddslagen ska vara så tydlig och använ-

darvänlig som möjlig också på Åland. 

Talman! Arbetet med socialvårdslagstiftningen är ingalunda färdigt med 

denna lagframställning. Med denna lagframställning blir processerna inom 

barnskyddet tydligare och rättssäkerheten ökar då det blir tydligt vad som 

gäller för barnskyddet på Åland. 

Talman! Det här är ett viktigt uppstädande lagförslag. Landskapsregering-

en hoppas att det ska kunna behandlas i rask ordning för att, om möjligt, 

kunna träda i kraft så snart som möjligt. Tack för ordet. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! När man läser igenom det här lagförslaget och kom-

mer till punkt 5, Beredning av lagförslaget, så kan jag konstatera att re-

misstiden har varit väldigt kort. Kommunförbundet har avsagt sig utlå-

tande på grund av att remisstiden är för kort, knappt två veckor. Orim-

ligt kort, står det. ”Eftersom en ekonomisk konsekvensbedömning av 

lagförslagets effekter för kommunernas verksamhet saknades”. Inte 

heller Mariehamns stad har lämnat något utlåtande. Vad är det som or-

sakar att remisstiden måste vara så kort som två veckor när det här lag-

förslaget berör kommunerna till större delen? Då borde man ge en re-

misstid så att kommunförbundet skulle kunna svara på frågan. 

Minister Wille Valve, replik 

Det som ltl Eklund frågar är givetvis frågan om en avvägning från land-

skapsregeringens sida. Landskapsregeringen hade teoretiskt sett kunna 

låta rådande rättsläge fortfarande vara kraft, vilket skulle ha möjliggjort 

en längre remisstid och en senare behandling av lagförslaget.  

Vår helhetsbedömning är dock att det är angeläget att få dessa för-

ändringar i kraft så snart som möjligt. Det var egentligen orsaken till att 

vi hade en så kort remisstid på detta. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Jag förstår förklaringen. Varför lägger man inte fram lagförslaget lite ti-

digare så att det blir en längre remisstid? Inte för att jag vet om kom-

munförbundet skulle haft någon annan åsikt än lagförslaget, men det är 

ändå en viktig instans som måste beaktas när det gäller kommunerna. 

Kommunförbundet är den instans som representerar kommunerna i de 

här utlåtandena. 

 I framtiden tycker jag nog att man borde ha lagförslag så tidiga så att 

kommunförbundet, i det här fallet, har tid att svara. 
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Vid upprepande av tidigare lagframställningar så är det väldigt korta 

remisstider, även under den förra lagtingsperioden fanns det kritik mot 

detta och det tycks hela tiden fortsätta. 

Minister Wille Valve, replik 

Det finns en självstyrelsepolitisk dimension i det som ltl Eklund lyfte 

upp. Den finner man under kapitel 1.2 där det kort konstateras att efter 

frysningen av rättsläget i mars 2015 har 32 paragrafer ändrats genom tre 

lagändringar i riksdagen. Där är något som vi ser väldigt tydligt på just 

det här rättsområdet. Vi ser väldigt snabba lagändringar, väldigt omfat-

tande sådana vars systematik inte nödvändigtvis ofta passar ihop med 

den åländska. Det ska sägas rakt ut, det här är utmanande för den 

åländska självstyrelsen. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Pernilla Söderlund 

Herr talman! Bästa lagtingskollegor, Den här lagen som aviseras är kanske 

Ålands viktigaste lag, i alla fall är det en viktig lag för det viktigaste vi har; 

våra barn. 

Den liberala lagtingsgruppen välkomnar lagförslaget då vi ser att den vik-

tigaste målsättningen med den här lagen är att trygga barnets rättigheter och 

barnets bästa. Och vi kan väl aldrig nog poängtera vikten av en bra barn-

skyddslag. 

Barnskyddsarbetet är en av de mest komplicerade och krävande arbets-

uppgifter inom socialt arbete och förutsätter både kompetens och sakkun-

skap, och där är det viktigt att inte den åländska befolkningen och framförallt 

att inte de berörda parterna hamnar i ett dåligt och oklart rättsskyddsläge.  

Socialarbetare ska inte behöva vara lagtolkare, är för behöver det finnas en 

klar och tydlig lag. Denna lag ska ha fokus på barnet och inte på någon an-

nans bästa. En lag för barn, om barn, och här är inte snåriga behörighetstolk-

ningar alls på sin plats.  

De flesta barn på Åland lever i en trygg och sund uppväxtmiljö. Men tyvärr 

ökar antalet barnskyddsanmälningar. Jag har flera gånger tidigare pratat om 

vikten av förebyggande arbete och förebyggande åtgärder. Nu tas det in i la-

gen och även barnets rättigheter klargörs tydligare i det nya lagförslaget.  

De förändringar som den här nya lagen medför ska nu social-och Miljöut-

skottet titta närmare på. 

Som vägkost vill jag att vi i social- och miljöutskottet gärna fokuserar t.ex. 

på: När ett barn eller en familj definieras som klient inom barnskyddet, vad 

har det för praktisk betydelse? För barnet och eller familjen? 

Stämmer det att tydligheten i lagen ökar och handläggningen av ärendena 

förenklas och finns det ännu kanske några förbättringar som kan göras? Ut-

skottet får gärna utreda om barns åsikter och behov beaktas på bästa sätt. 

Tack, herr talman. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Tack, herr talman! Det är viktiga frågeställningar som ltl Pernilla Söder-

lund lyfte fram om huruvida barnets bästa faktiskt beaktas i kommu-

nerna när det gäller barnskyddsärenden. 
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Eftersom ledamoten själv sitter med i social- och miljöutskottet så 

kommer vi naturligtvis att kunna bemöta den här begäran från ltl Söder-

lund. 

En annan viktig fråga är; hur mycket har lagen betydelse eller är det 

andra rutiner och metoder som behöver belysas? Min erfarenhet är att 

det inte alltid är lagen det hänger på, utan det handlar också om vilket 

arbetssätt man använder i kommunerna och vilken ekonomi kommu-

nerna har för det förebyggande arbetet och de tidiga insatserna. 

Ltl Pernilla Söderlund, replik 

Jag håller helt med om vad ledamoten sade. Vi har ett digert arbete 

framför oss i social- och miljöutskottet. 

Ltl Carina Aaltonen, replik 

Det kan vara värt att påminna oss om att vi inleder det här digna arbetet 

redan i morgon bitti. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Axel Jonsson  

Tack, herr talman! För att en vecka sedan stod jag här och diskuterade unge-

fär samma sak. Jag har bestämt mig för att jag kommer att upprepa det här 

tills vi får en förändring till stånd. 

Det blir allt mer uppenbart när vi tittar på vår sociallagstiftning att vi har 

ett kaos av lagstiftning som blir ännu mera kaotisk ju mera vi jobbar med 

den. Jag förstår att det här är ett försök att minska det kaos som kommuner-

na upplever. 

Om vi lyfter blicken lite och tittar på lång sikt på de strukturer vi lever med 

idag och faktiskt funderar på vad det här lagförslaget innebär, så innebär det 

att man inför nya rättigheter kopierade från Finland helt enkelt. Man ger våra 

åländska barn, i det här fallet, de rättigheter som de finska barnen har enligt 

barnskyddslagstiftningen. Men vi väljer att använda ett förfarande från en 

gammal finsk lagstiftning. Man ska läsa dels lagförslaget i förhållande till de 

rättigheter man får, men man ska också förstå att på Åland gäller ett annat 

förfarande för att få del av de här rättigheterna. 

Då uppstår självklart fråga; ska vi fortsätta med systemet att vi blandar 

ihop finsk lagstiftning med vår egen lagstiftning? Vi ska vara på vår vakt så 

fort det kommer förändringar på det finska området och fundera på om det är 

något som vi också ska implementera på Åland eller inte, istället för att lägga 

vår kraft och energi på att utveckla lagstiftning som är anpassad utifrån de 

åländska förhållandena.  

Fundera, vad vill vi egentligen ge våra åländska barn för rättigheter? Hur 

ska vi lägga upp det här på bästa sätt? Istället reagerar vi alltid passivt och 

funderar på om det är en bra eller dålig förändring som kommer från Fin-

land. 

Det finns många andra som handskas med den här typen av problem, både 

västerut och österut. Vi borde istället försöka analysera bilden och ta det 

merarbete som krävs för att få en egen lagstiftning på plats. Då kan vi samla 

detta i ett paket så att det faktiskt blir enkelt för de åländska medborgarna, 
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för de åländska familjerna och för de åländska barnen att veta vad de har rätt 

till och veta hur de ska gå till väga när de uppstår problemsituationer. 

Det här handlar ändå om barnskydd. Vi borde ta den tid som krävs för att 

få fram en sammanhållen lagstiftning på det här området. Det här är ett ge-

mensamt drag som vi har för alla sociala lagar som vi mer eller mindre pa-

nikartat har behandlat under de senaste åren, vill jag påstå. 

Jag vill ha ett svar från regeringen som har uttryckt en viss oro för den här 

situationen bl.a. i regeringsprogrammet. När kommer regeringen att ta ett 

helhetsgrepp kring den här problematiken och presentera för lagtinget hur 

man tänker kring sociallagstiftningen på lång sikt? Ska vi fortsätta med det 

här sammelsuriet av åländska lagar och finska lagar, eller ska vi faktiskt ta ett 

helhetsgrepp över sociallagstiftningen på sikt?  

Det finns många strukturella frågor; KST och hälso- och sjukvårdsrefor-

men som förstås spelar in i den här bilden. Men ser vi på lagstiftningen som 

sådan så menar jag att det borde vara en självklarhet i dagens verklighet att vi 

skaffar en sammanhållen åländsk sociallagstiftning som går att läsa ur den 

åländska lagboken. Man ska inte behöva sitta och bläddra parallellt och vara 

mer eller mindre expert på det juridiska området för att kunna ta till sig och 

förstå den lagstiftning som vi faktiskt väljer att anta här för våra medborgare. 

Tack, herr talman. 

Minister Wille Valve, replik 

Avsikten med lagförslaget är uttryckligen att minska bläddrandet, fram-

förallt i förhållande till gammal lagstiftning. 

Här finns också åländska barns rättsskydd i centrum. Kärnan i pro-

blemet ligger i att en del av barnskyddet som antas i riksdagen träder i 

kraft på Åland oberoende av vad vi gör, dvs. det som faller inom ramen 

för vad som är administrativt tvingande åtgärder. Det gör det här till en 

självstyrelsepolitisk fråga.  

Borde uppdelningen se annorlunda ut i självstyrelselagen än den vi 

har idag? Rent praktiskt på verkstadsgolvet hos socialarbetarna ute i 

kommunerna så innebär det idag, i mitt tycke, en risk faktiskt. Det finns 

en risk att man hellre tar till det som kallas för brådskande placeringar, 

vilket är det tyngre artilleriet och faller inom ramen för rikets behörig-

het, än att man bemödar sig med att luska fram vilka brådskande öp-

penvårdsåtgärder som gäller på Åland. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Det är intressant att regeringen och ministern har tankar om hur man 

kunde utveckla barnskyddslagslagstiftningen. Jag menar vi borde bli 

bättre på det. Jag tycker att det är positivt att ministern lyfte fram en så-

dan aspekt. Jag tycker att vi borde få till stånd en förändring framöver. 

Det krävs ändring av självstyrelselagen, men vi ifrån Ålands Framtid är 

förstås inte emot att regeringen driver den fråga om de ser ett uppenbart 

behov av att få en tydligare behörighetsfördelning också inom det soci-

ala området.  
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Vi har försökt att ha som ambition i Ålandskommittén att skapa ett 

system framöver där vi ska minska den här typen av delade behörig-

hetsområden. Det här är ett jättebra inspel till en sådan diskussion. 

Man kan ändå inte glömma bort den problematik som vi lever med 

idag. Man kan inte bortse från att vi redan nu borde börja arbeta med att 

få till stånd en tydligare lagstiftning i den åländska lagboken. 

Minister Wille Valve, replik 

Tack, Ltl Jonsson. Det kan vara skäl att upprepa också det faktum att 

regeringen ingalunda anser att vi nu är färdiga med det här området och 

att vi nu går på lunch. Det är ett väldigt stort arbete som hägrar. Vi 

kommer att återkomma till lagtinget med mera information om detta. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Det är tacksamt och det vore på sin plats att komma med information 

ganska snabbt. Jag tror att det är många ute i kommunerna som känner 

en stor oro idag, dels kring sociallagstiftningen men framförallt hur det 

ska organiseras framöver. 

Det behövs ett tydligt ledarskap från landskapsregeringens sida om 

man ska kunna stilla kommunernas oro. Ser vi samtidigt på de panikar-

tade förändringar som vi mer eller mindre får göra, utan att ens hinna 

höra kommunförbundet för att inte orsaka ännu mera problem, så blir 

det solklart att vi måste ta ett större helhetsgrepp kring det här. 

Så kom tillbaka, snabbt! 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Talman! Jag kunde inte hålla mig från att ge en replik när ltl Jonsson 

tog upp blankettlagar. I den här framställningen är det trots allt en hel 

del nya paragrafer. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Jag välkomnar förstås att regeringen har tänkt till och gjort anpassning-

ar efter åländska förhållanden. Det är ju bra det åtminstone. 

Jag menar att det har kommit till en punkt där det förmodligen inte 

räcker längre att göra små anpassningar. När vi för fram krav på egen 

åländsk lagstiftning så är det så mycket merarbete och det kräver så 

mycket mera resurser att få fram egen lagstiftning. Men ser vi på social-

lagarna så är det nästan ingenting här i lagtinget som har orsakat så 

mycket onödigt merarbete under de senaste åren som de förändringar 

som vi får göra för att undvika att förändringar som görs i Finland ska 

inträffa på Åland, om vi ska vara riktigt ärliga med varandra. Därför 

menar jag att man faktiskt borde ta ett helhetsgrepp kring det här, inte 

bara göra små justeringar i förhållande till den finska lagstiftningen. Vi 

ska fundera på vad vi vill på Åland. Vilka rättigheter vill vi ge våra 

åländska barn? Vi ska inte bara kopiera den lagstiftning som kommer 

österifrån. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 
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Ltl Britt Lundberg  

Herr talman! Det var mycket viktiga kompletterande frågeställningar som ltl 

Söderlund lyfte i den här diskussionen. Det återstår en hel del arbete innan 

den här lagstiftningen är komplett och ordentligt genomförd. Konstateras att 

det arbetet nu läggs på lagtinget istället för att regeringen och regeringsparti-

erna gör ärendet klart i en ordentlig beredningsrunda för att sedan kunna 

granskas i utskott. 

Det är otroligt viktigt att utskottet också tittar på barnkonsekvensbedöm-

ningen och hur den är skriven i den här lagframställningen. Det finns en ru-

brik för rubrikens skull och rubriken beskriver det som står i lagen, men en 

konsekvensbedömning är inte gjord. En analys är inte gjord utgående ifrån 

vad det här betyder för barnen. Jag hoppas att lagtinget kan göra den ana-

lysen, annars får man be regeringen att komplettera med en barnkonse-

kvensbedömning.  

Det är också trist att lagtinget har haft ett långt uppehåll, längre än nor-

malt dessutom på grund av flytten, och regeringen kommer ändå de sista da-

garna med lagstiftning och hävdar att det är brådskande. Det är faktiskt lite 

pinsamt. Det har varit en enormt lång sommar. Regeringen har haft jättelång 

tid, hur många arbetsdagar som helst, på sig att förbereda lagstiftningar och 

reformpaket och då kommer man sista dagen och puffar på lagtinget och sä-

ger att nu är det här brådskande. Jag hoppas att vi slipper uppleva detta i 

framtiden. Regeringen vet nu vad de behöver lägga fram längre fram och job-

bar med det och inte vilar för att sedan rusa till, för då blir det så här.  

Jag tycker också att det är otroligt viktigt att lagberedning på ett demokra-

tiskt sätt är inkluderande. Regeringen hanterar faktiskt remissförfarande re-

spektlöst genom att de tänker att det bara är landskapsregeringen som har 

bråttom, men alla andra ska ha tid att, på två veckor, sätta sig in i ärendet och 

göra det ordentligt. Man måste tänka på att man ger tid, sex veckor är den 

kortaste tiden. Regeringen måste också ge lagtinget den tid som behövs för 

att kunna bordlägga och utreda ärenden, om man vill att demokratin ska fun-

gera på ett värdigt och bra sätt, annars är det en annan regim som råder.  

Det skulle också vara intressant att se en analys på hur den här lagstift-

ningen stämmer in i socialvårdslagstiftningspaketet. Det kanske ministern 

kan tala om ännu. Påverkar det barnen, påverkar det sociallagstiftningen? 

Vad är orsaken att man har det här skilt nu? Kommer det att leda till att 

också andra får mera uppgifter och egentligen en dubbel börda eftersom de-

lar av paketet blir lite lösryckt i förhållande till helheten? Det kanske man 

också borde ta in i barnkonsekvensbedömningen.  

Jag hoppas att vi får lagförslag med bättre framförhållning där landskaps-

regeringen har lagt ner lite mera arbete, framförallt mera inkluderande och 

demokratiskt arbete. Tack. 

Minister Wille Valve, replik 

Från landskapsregeringens sida har vi haft barnets bästa för våra ögon. 

Vi har strävat efter att uppnå en så exakt lagstiftning som möjligt på det 

här området och att det för våra socialarbetare i landskapet inte ska råda 

några oklarheter på vad det är som gäller.  

Just att det ska vara så bra och så exakt som möjligt, så kan jag säga 

att det är detta som har gjort att det har dragit ut på beredningen och att 
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ärendet har kommit så sent. Det har funnits en uppriktig ambition från 

landskapsregeringen att detta ska vara så genomtänkt som möjligt. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Jag håller helt och fullt med alla de frågeställningar som t.ex. ltl Söder-

lund ställde här. De frågeställningarna har förstås ställts i regeringens 

gemensamma arbete för att ta fram den här lagstiftningen. Varför ges 

inte svaret? 

Minister Wille Valve, replik 

Som svar till ledamotens fråga angående hur stor andel av den fin-

ländska socialvården, det som tillämpas, så är det blott en del som till-

lämpas här. Det har att göra med att systematiken i de lagarna, vilket ut-

skottet kommer att erfara när de fördjupar sig, är ganska annorlunda 

och inte fungerar ihop med den åländska. Här har lagberedningens 

tjänstemän och landskapsregeringen varit tvungna att göra en mycket 

noggrann avvägning om vad som tas och inte tas in, så att det ska vara 

så tydligt och användarvänligt som möjligt för den som slår upp lagbo-

ken.  

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Eftersom minister Valve inte svarade på frågan, är tolk-

ningen då att man inte heller har inkluderat sina regeringsgrupper i 

detta arbete eftersom det ställs en massa frågor i salen som inte får ett 

svar?  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. 

Kan förslaget att remittera ärendet till social- och miljöutskottet omfattas? Förslaget är 

omfattat. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. 

Enda behandling 

6 Förslag till andra tilläggsbudget för år 2016 

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 18/2015-2016 
Landskapsregeringens budgetförslag BF 4/2015-2016 
Budgetmotion BM 53-54/2015-2016 

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. 

Diskussion. 

Ltl Tage Silander 

Tack, herr talman! Finans- och näringsutskottet har behandlat landskapsre-

geringens förslag till andra tilläggsbudget för år 2016, och har i sitt arbete 

främst fokuserat på tre resursmässigt och även i viss mån principiellt viktiga 

ingredienser, nämligen den föreslagna kapitalinsatsen till det helägda bolaget 

Kraftnät Åland Ab, det föreslagna stödet för att säkra den fyrmastade barken 

Pommerns fortsatta existens och slutligen förslaget om ekonomiskt stöd till 

kommunen Sottunga. 

Herr talman! Jag kommer att i korta ordalag beröra just dessa ärenden. 

Kapitalinsatsen till Kraftnät Åland Ab syftar till att stärka bolagets möjlig-

heter att för samtliga oss ålänningar och för samtliga åländska företag, 

dämpa den annars rätt så kraftiga prisutvecklingen gällande transferering av 
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el till följd av de mycket omfattande och nödvändiga investeringar i främst 

den s.k. Finlandskabeln som har gjorts för att i första hand säkra kontinuer-

liga elleveranser utan långa avbrott. Kapitalinsatsen uppgår till totalt 3,2 mil-

joner euro. Man föreslår att den kapitalinsatsen ska belasta under fyra år, 

med 800 000 per år och avses enligt landskapsregeringens förslag att tillfö-

ras fonden för inbetalt fritt kapital. Utskottet omfattar förslaget men vill för 

sin del öppna för möjligheten att först vid verkställandet av kapitalinsatsen 

slutligt avgöra till vilken del av det egna kapitalet medlen ska tillföras. 

Den fyrmastade barken Pommern är ett av Ålands absolut mest kända och 

mest betydelsefulla kännetecken för vår historia och identitet, och museifar-

tyget är synnerligen värdefullt även i turistiskt hänseende. Med det som 

grund har landskapet tagit på sig ett berättigat ansvar för att Pommern ska 

kunna bevaras på lämpligt sätt till glädje också för kommande generationer. 

Det ansvaret innebär bl.a. ett enligt praxis 80-procentigt deltagande i kostna-

derna för upprustningsåtgärder, speciellt större sådana. I det här specifika 

fallet har landskapsregeringen valt att maximera stödet till 5 miljoner euro. 

Den kommitté som har haft till uppgift att finna den absolut bästa och 

säkraste, och över tid sannolikt mest ekonomiska lösningen, har haft en 

grannlaga uppgift. I uppgiften har ingått att inhämta olika experters syn-

punkter och råd, och att slutligen, utgående från all inhämtad kunskap, välja 

den väg som har framstått som mest förnuftig.  

Utskottet har för sin del, efter höranden och diskussioner, bedömt att pro-

cessen har varit grundlig och att det därmed inte har funnits vägande orsak 

att återföra ärendet till ny behandling. 

Lagtinget har i och med behandlingen av första tilläggsbudgeten för år 

2016 godkänt finansieringsupplägget, varför det nu i denna andra tilläggs-

budget enbart handlar om att även uppta medel i budgeten för ändamålet.  

Trots lagtingets tidigare fattade principbeslut har inför behandlingen av 

den andra tilläggsbudgeten för år 2016 inlämnats två motioner med syfte att i 

det ena fallet minska på stödbeloppet och i det andra fallet att ta bort föresla-

get anslag helt och hållet. Utskottet stöder dock landskapsregeringens förslag 

och föreslår att motionerna förkastas. En reservation har inlämnats i sam-

band med behandlingen av ärendet.  

Herr talman! Slutligen några ord om det planerade eventuella stödet till 

Sottunga kommun.  

Utskottet har uppfattat situationen som så att representanter för Sottunga 

kommun har aviserat en risk för att man inte kommer att kunna hantera sin 

ekonomi med mindre än att man får ett tillskott av nya medel. Orsaken till 

likviditetsproblemet, och svårigheterna att planera ekonomin inför framti-

den, är att kommunens ekonomi är ytterligt känslig för variationer i antalet 

äldre personer som vårdas på institution. 

Landskapsregeringen har i förslaget till tilläggsbudget pekat på den sår-

barhet som föreligger för en så befolkningsmässigt liten kommun som Sott-

unga, och upplyser även om de fortsatta planerna gällande det pågående ar-

betet med den åländska kommunreformen. 

Om detta arbete leder till en minskning av antalet kommuner inom en 

överskådlig framtid är det sannolikt att även Sottunga i en sådan situation 

kommer att finnas med i ett större sammanhang i framtiden. 

Trots att nya uppgifter har gett vid handen att likviditetsbehovet för Sott-

unga kommuns del ändå inte är akut har utskottet funnit det angeläget att 
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landskapsregeringen trots detta budgeterar medel att användas om behov 

ändå skulle uppstå. Dessa medel, 200 000 euro, ska hur som helst betraktas 

som en reserv i så motto att en utbetalning ska föregås av en specificerad an-

hållan där kommunen redogör för sin situation, varefter bedömning och 

eventuell utbetalning därefter sker. 

Utskottet har varit enigt gällande det budgeterade beloppet. I behandling-

en av ärendet har dock en reservation inlämnats där reservanterna önskade 

ett tillägg med innebörden att frågan om Sottungas ekonomi inte ska blandas 

samman med frågan om en kommunstrukturomvandling. 

Herr talman! Tilläggsbudgeten innebär att det budgeterade resultatet inom 

rubriken ”verksamhet” ökar med 99 000 euro medan det budgeterade resul-

tatet inom ramen för ”överföringar” i stället minskar med 2 420 000 euro. 

Därtill budgeteras nya intäkter om 605 000 euro inom ramen för ”skatter och 

inkomster av skattenatur”. Detta gör sammantaget att det budgeterade resul-

tatet minskar med totalt 1,72 miljoner euro till 17,67 miljoner euro. 

Herr talman! Finans- och näringsutskottet föreslår att landskapsregering-

ens förslag till andra tillägg till budgeten för år 2016 antas med beaktande av 

utskottets motiveringar i betänkandet. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, herr talman! Jag vill veta finansutskottets åsikter. När kan land-

skapet ge ut pengar till olika projekt? Beträffande fyrmastade barken 

Pommern och den torrdocka som det gäller så finns det ingen lagstift-

ning som det grundar sig på. Det grundar sig överhuvudtaget inte på nå-

got avtal. Ska kommunala bidrag ges ut på det sättet, utan att det finns 

avtal eller lag? Det brukar finnas ett grundläggande system för när land-

skapets pengar ska användas. Nu när jag har sökt detta så finns det inget 

sådant, vilket jag blev enormt förvånad över att man så här lättvindigt 

kan dela ut landskapets pengar. 

Finansutskottet har också ändrat sin åsikt från den ordinarie budge-

ten där planerna om hur mycket pengar som skulle gå åt fanns. Under 

tidigare upplägg har det inte funnits någon ansökan på lagliga grunder.  

Ltl Tage Silander, replik 

Tack, herr talman! Svaret under vilka omständigheter man kan göra ut-

betalningar är förstås att det i 90 procent av fallen, kanske flera, finns 

lagstiftning som stöder utbetalningar. Men det finns många exempel där 

så inte är fallet. Huvudsyftet med en lagstiftning måste väl ändå vara att 

det uppfattas som ett skydd för tagaren, att vår befolkning ska veta vilka 

rättigheter man har att få någonting. Däremot må det vara möjligt att på 

eget initiativ föranstalta utbetalningar om man tycker att det är något 

speciellt man vill stöda, som kanske en enskild kommun inte har möj-

lighet till, eller att man har uppfattat det som att ett projekt är mera ett 

åländskt projekt än en enskild kommuns.  

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Herr talman! Jag tror att det är en viktig princip som vi måste gå in för. 

Visst är det behjärtansvärt att renoveringen av Pommern sker, men det 
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här är frågan om något annat, det är frågan om att bygga en torrdocka. 

Om en företagare kommer och begär 5 miljoner av landskapet så är det 

också beaktansvärt för att den företagaren kanske skulle bygga en torr-

docka åt Pommern. Skulle det företaget få pengar? Naturligtvis inte! 

Vi ska komma ihåg att det är politiker från majoritetsblocket och från 

oppositionen, där jag själv är med, som sitter i stadsfullmäktige och i 

stadsstyrelsen. Är det rätt att vi ska sitta och gynna våra egna kommuner 

på detta sätt utan att det finns lag eller avtal? Finns det ett avtal så då 

finns det en grund för det. Nu har landskapsregeringen inte något avtal 

överhuvudtaget, utan man bara kastar ut pengar hur som helst och så 

får det inte gå till enligt min bedömning.  

Ltl Tage Silander, replik 

Tack, herr talman! Jag vänder mig emot att man skickar ut pengar pre-

cis hur som helst. Nog är det ju med eftertänksamhet som man gör det 

här. Det är betydligt svårare att göra de här sakerna idag, med den eko-

nomiska situation som landskapet befinner sig i, än vad det skulle vara 

om vi hade hur mycket pengar som helst i kassan.  

När det gäller avtal så må det kanske inte finnas ett avtal i ordets rätta 

bemärkelse, men man har ju tagit upp detta i budget efter budget många 

gånger tidigare. Man borde kanske stadfästa det i ett avtal, det kan jag 

dock hålla med om. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Jag vill fråga hur utskottet har resonerat när man slår fast 

att det finns ett akut likviditets- och finansieringsproblem på Sottunga? 

Nu sade ordförande Silander att det inte finns ett akut likviditetspro-

blem. Hur ligger det egentligen till? Mot bakgrund av att vi bygger ett 

samhälle på lag, Rule of Law, rättstaten, med mera, så förutsätter det ju 

att allting ska ha sin gång, för annars blir det rätt rörigt. Hur har utskot-

tet resonerat när man slår fast en särskild summa på basen av en ansö-

kan som inte finns? 

Ltl Tage Silander, replik 

Herr talman! Uppfattningarna om hur stor Sottungas ekonomiska kris 

eller likviditetsbekymmer är just nu tror jag att varierar lite. Det har va-

rierat med tiden också av den anledning att händelser har skett som har 

förändrat situationen för Sottunga. Situationen var betydligt allvarligare 

tidigare under sommaren än vad den är nu för närvarande. Ju närmare 

man kommer att kassan är tom, desto större sannolikhet är det ju för att 

ett behov kan föreligga. Man har flaggat för det här behovet och då kan 

det vara bra att ha den här beredskapen för att i värsta fall, om så sker, 

kunna ställa upp. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Ltl Silander sade att ”man” har flaggat för, inte vem som 

har flaggat för det. Man nämner; om ”man” tycker. Det finns rätt många 

antaganden som egentligen saknar stöd. Man har inga källor att det är 

så här illa just nu. I det här fallet, om man nu går in för att ganska god-
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tyckligt säga: ” Sottunga kanske behöver de här pengarna och då måste 

vi visa beredskap”, så bör det ju ligga i sakens natur att man också 

granskar hur andra har det för att eventuellt budgetera för någonting 

som kanske händer.  

Jag skulle vilja få det mer förtydligat. Hur har man sett på lagligheten 

i det beslut som man har fattat? Vi ska ändå inte använda skattepengar 

på tyckanden, antaganden och rykten. Det ska ju ske på sakliga grunder. 

Frågan som det kokar ner till; vilka är de sakliga grunderna? 

Ltl Tage Silander, replik 

För det första, när det gäller lagligheten så finns det en lagstiftning som 

nästan träffar rätt, men man har bedömt att den lagen inte är riktig till-

lämplig utgående från de villkor som där räknas upp. 

Nu har man valt att vid behov ändå stöda en kommun som har even-

tuella bekymmer, trots att det inte finns en lag som exakt träffar det här 

behovet, för man har nämligen inte den lagstiftningen. Men, skulle det 

vara så att det är en kris som är av den magnituden att man inte klarar 

upp en kommuns ansvar mot sina medborgare, så känns det nog som att 

vi alla, så har vi åtminstone sagt i utskottet, ställer upp att lösa ett så-

dant tillfälligt problem.  

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Roger Nordlund 

Herr talman! Ärade ledamöter, jag vill först börja med att tacka utskottsord-

förande och övriga ledamöter i utskottet för en mycket bra och konstruktiv 

behandling av denna tilläggsbudget under den relativt korta och pressade tid-

tabell. Vi har jobbat effektivt och vi har haft goda höranden som har fört de är 

olika frågorna framåt. Det var nog egentligen också väldigt nära att vi kunde 

ha varit överens om frågan om Sottunga.  

Jag vill understryka att jag är glad för den vilja som alla partier här i lag-

tinget visar, att pengar ska finnas i landskapsbudgeten för att trygga den 

lagstadgade äldreomsorgen också för Sottunga. Det har jag uppfattat väldigt 

tydligt från alla partier. 

Det som vi däremot har haft lite olika uppfattningar om är diskussionen 

runt omkring. Det är få ärenden, herr talman, som man har fått så olika bil-

der om. Jag hade en bild. Jag har läst mediala uttalanden från landskapsrege-

ringen och jag har också läst framställningen. I utskottsarbetet fick vi höra 

sakkunniga från kommunsektorn, från andra håll och vi hörde också repre-

sentant för Sottunga kommun. Jag fick två helt olika bilder framför mig. Det 

var lite förbryllande för mig, och inte bara för mig i utskottet. Hur kan det bli 

så här? 

Det är därför som vi sist och slutligen valde att lägga en reservation i det 

här ärendet.  

Det som diskuterades i det föregående replikskiftet var själva lagligheten. 

Centern tycker att det är bra att vi har den här skrivningen att landskapsrege-

ringen bör återkomma och förtydliga regelverket. Det är vi alla överens om, 

så att man får en tydlig lagstiftning för utbetalning till Sottunga eller eventu-

ellt till andra kommuner inom de närmaste åren som är i behov av ett lik-

nande stöd.  
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Det finns tre olika sätt som man kan använda sig av. Man utvecklar ett sär-

skilt understöd, med en liten ändring av motiveringen eller en komplettering 

till lagstiftningen så kan man sköta det med en budgetlag. Då slipper vi ha 

debatt om vad som är lagligt och inte lagligt. I grunden finns ändå en gemen-

sam vilja att vi ska kunna ge stöd när det behövs. Jag upplever att det inte är 

första gången som vi har den här diskussionen, det har också funnits andra 

tillfällen. Andra alternativet är titta på specialomsorgen. Det tredje alternati-

vet är att kommuner under ett visst antal invånare skulle frångå de kalkyle-

rade beloppen och istället använda de verkliga kostnaderna. Vi ser att det åt-

minstone finns de tre olika sätten där man kan hantera det här på ett kon-

struktivt och bra sätt.  

Herr talman! Till det som kanske upprörde oss mest i centern, inte det som 

står här i framställningen, för det landar ändå ganska bra för att pengarna 

finns med och man ska jobba vidare. Men det är det som har uttalats i media 

om att det här eventuella stödet ska vara behäftat med ett krav om att Sott-

unga ska upphöra som kommun från och med nästa val. Vi tycker att det är 

en besvärlig diskussion som har uppstått, dels därför att ingen människa kan 

veta om vi har en sådan juridisk situation att det är möjligt om cirka två år att 

fatta sådana beslut, och dels tycker vi också att det är att visa lite dålig respekt 

mot den kommunala åländska självstyrelsen. 

Vår grundåsikt i centern är att det är bra att det förs en konstruktiv dis-

kussion kring kommunstrukturen här på Åland och att vi ska ha en så bra 

struktur som möjlig i framtiden, men då bör också alla behandlas på samma 

sätt, både stora och små.  

Det känns lite i mitt hjärta. Den kommun och de invånare som kanske har 

kämpat mest, alla skulle vara värd en medalj för att man upprätthåller den 

kommunala verksamheten, så jag tycker inte att det känns rätt att de ska sät-

tas under förmyndare och få en negativ särbehandling på förhand. Sottunga-

borna har själva sagt att de är beredda att vara med i en större diskussion och 

kanske ingå i en annan större helhet. Det tycker jag att är ett konstruktivt 

förhållningssätt från kommunens sida. Vi vet alla att framtiden ser säkert lite 

annorlunda ut än vad den är idag.  

Som det yttersta beviset på det här, och som faktiskt också gjorde lite ont i 

mitt hjärta, var när jag hörde uttalandet; ”ja, egentligen funderar man på om 

man ska söka det här stödet från landskapet”. Sottunga vill inte sätta sig un-

der förmyndare, de vill vara en fri och självstyrd kommun som ska behandlas 

lika som alla andra kommuner på Åland. Den respekten hoppas jag att land-

skapsregeringen kan visa Sottunga också. De, som alla andra, har nog en kon-

struktiv vilja att hitta en väg in i framtiden.  

Herr talman! Det kan inte hjälpas men jag måste få dra en liten parallell i 

det här sammanhanget. Jag tror att landskapsregeringen och vi alla som sit-

ter här lagtinget känner en djup frustration över hur Helsingfors har behand-

lat självstyrelsen och Ålands landskapsregering under de senaste åren och 

även tidigare i vissa fall. Vi tycker inte att de följer självstyrelselagen, vi tycker 

inte att vi kommer till tals och vi tycker att de fattar beslut över våra huvuden. 

Bästa landskapsregering, hur tror ni att de på Sottunga har känt sig de sen-

aste veckorna? Jag tror att de känner sig precis på samma sätt som ni känner 

er gentemot Helsingfors eller vi, ska jag säga, för vi ingår också i det åländska 

politiska systemet.  
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Det finns inga skrivningar i den här framställningen som på något sätt 

binder landskapsregeringen till de mediala uttalandena. Jag hoppas att man 

kan tänka i lite nya banor kring det här och att vi tillsammans ska kunna hitta 

en väg in i framtiden för Sottunga. Då är vi beredda att vara med och stöda 

landskapsregeringens eventuellt kommande övergångsstöd eller vad man 

kommer att kalla det i samband med den ordinarie budgeten. 

Herr talman! För övrigt stöder vi de två stora frågorna. Det är viktigt för 

det åländska näringslivet med satsningen på Kraftnät. Det är också viktigt för 

de åländska hushållen att vi kan ha en sådan kapitalstruktur i Kraftnät som 

gör att vi kan hålla en någorlunda rimlig prisnivå. 

Samtidigt värnar vi också om att Pommern ska få en sådan anordning 

kring sig så att hon ska kunna finnas under en överskådlig framtid till påse-

ende för oss själva och för våra turister. Pommern har vårt stöd. Tack. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Landskapsregeringen har visat sin djupa respekt för Sott-

unga i samband med mitt personliga besök på Sottunga för att diskutera 

det här. Det har vi uttryckt väldigt tydligt.  

Det känns snarare som att centern vill använda den här situationen 

för att försöka förhindra en diskussion om kommunstrukturen. Det 

känns nästan som om centern vill kväsa den diskussionen, kanske t.o.m. 

tysta den. Nog vore det väl synnerligen konstigt, nu när ändå landskaps-

regeringen har som en av sina huvudpunkter i regeringsprogrammet att 

se över kommunstrukturen, att man inte skulle diskutera Sottungas si-

tuation i samband med att vi gör ett mycket större arbete. Menar cen-

tern att vi i det här skedet skulle uttrycka det, för den minsta kommu-

nen, att alla andra 15 kommuner kan bli föremål för kommunindel-

ningslagstiftning som påverkar antalet kommuner i framtiden, men inte 

Sottunga? Och Sottunga skulle vara kvar via speciella stöd, särskilt un-

derstöd eller på något annat sätt skulle just bara Sottunga tryggas? 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Det här är ett praktexempel på hur man aktivt försöker 

missförstå varandra. Minister Perämaa var här när vi hade presentation 

av tilläggsbudgeten första gången. I den debatten upprepade jag minst 

två gånger att vi känner respekt för den process som pågår med kom-

munstrukturarbetet. Jag upprepade idag också samma sak. Jag har 

också sagt att Sottunga upplever respekt och vill hitta gemensam lösning 

in i framtiden. Men, sottungaborna har fått läsa i tidningen och de har 

säkert kanske fått höra från minister Perämaa att från och med nästa val 

så finns det ingen kommun som heter Sottunga. Det beskedet har inte 

minister Perämaa eller regeringen gett till någon av de 15 övriga kom-

munerna. Det här blir en särbehandling som är tråkig. Man ger sig på 

den minsta kommun, som får ett litet bidrag. Om man skulle vilja vara 

lite populistisk så kunde man kanske fråga sig; kommuner som får 5 

miljoner i bidrag, vad ska man säga till dem?  
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Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! När det gäller det som står i tidningarna så jag har person-

ligen åkt till Sottunga för att prata med sottungaborna. Landskapsrege-

ringen bedömer detta utifrån den rådande situationen. Vi ska göra ett 

kommunstruktursarbete, vi måste hitta nya sätt att strukturera och or-

ganisera den offentliga förvaltningen för att klara demografiutveckling-

en som är till vår nackdel osv. Jag sade det här personligen till sottunga-

borna, med öppna ögon och jag kände stoltheten hos sottungaborna som 

tog emot det här beskedet. Såsom jag såg det som var ingen särdeles 

uppretad över det, snarare tvärtom, de fick ett tydligt besked som ger en 

riktning för framtiden för Sottunga.  

Jag upprepar det igen; att i den här situationen utesluta Sottunga ur 

en kommuninledningsdiskussion, det vore snarast nästan löjligt. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Det här är för mig en förbryllande diskussion. Den enda 

som utesluter Sottunga verkar de facto vara minister Perämaa och land-

skapsregeringen. Man säger till Sottunga att kommunen ska upphöra 

före de andra. Sottungaborna, jag och alla andra tycker att det är okej att 

Sottunga är med i den stora diskussion om hur den framtida kommun-

strukturen ska se ut på Åland. Det är helt okej. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Tony Wikström, replik 

Talman! Jag vill faktiskt ge en eloge till ltl Nordlund. Jag har inte tagit 

till orda angående Sottunga och det är av en anledning. Jag har känt en 

magsmärta, jag har helt enkelt ont i magen av det här ärendet. Nu kände 

jag ändå mig varm i hjärtat av ltl Nordlunds ord. Jag tycker att vi behö-

ver söka samförstånd över partigränserna i den här fråga. Det finns nog 

rum för goda diskussioner. Vi ska ha en respektfull ton istället för vul-

gärdebatt som nästan har ägt rum ända in i plenisalen, tyvärr. 

Det har pratats om att man ska statuera exempel med Sottunga och 

att Sottunga är murbräcka. Sottunga har tyvärr blivit en bricka i ett rätt 

fult politiskt spel, enligt min åsikt.  

Vi socialdemokrater har gång på gång lyft upp orsaken till att vi vill ha 

en kommunreform. Det är ju på grund av stigmatisering, utpekande och 

att folk känner sig som en belastning. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Tack för de orden ltl Wikström. Vi har många uppgifter 

här i Ålands lagting, framförallt ska vi stifta lagar och vi ska anta budget, 

men en av de främsta uppgifterna är också att värna om de svaga grup-

perna och de svaga regionerna och därför engagerar jag mig personligen 

ganska mycket i den här frågan. 
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Ltl Tony Wikström, replik 

Tack, herr talman! Som sagt så måste vi noga tänka på att ingen ska 

känna sig utpekad i det här ärendet och känna sig som en belastning för 

sin kommun. Det är en uppenbar risk ser jag i det här. Det är ingen 

hemlighet heller att ekonomin ändrade på grund av nästan morbida or-

sakar. Antalet äldre som är på institution har ändrats och därför dyker 

det här onda i magen upp. Vi måste påminna oss om att det är männi-

skor som det handlar om. Vi måste ta hand om det här ärendet med yt-

tersta respekt. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Jag delar helt ltl Wikströms åsikt där. Det är viktigt att vi 

håller diskussionen på ett principiellt plan. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Ltl Nordlund beskrev Sottunga och kommun-

strukturdiskussion som en besvärlig situation och det kan jag förstå att 

det är för centern. Samtidigt lyfte man fram att det juridiskt inte skulle 

vara möjligt att genomföra det här inom den här mandatperioden, om 

jag förstod ledamoten rätt. Det har också påståtts tidigare från center-

håll att det inte skulle vara möjligt, enligt grundlagen, med tvång i sam-

band med kommunsammanslagningar. Jag delar inte den uppfattning-

en. Finns viljan så finns möjligheterna att genomföra det via lagstiftning 

i lagtinget. Det är snarare en fråga om vilja. Vill inte centern eller vill 

centern? Vad vill centern i den här frågan egentligen? 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Centern visar respekt mot den pågående processen med 

kommunstrukturen på Åland. Landskapsregeringen investerar både tid 

och pengar i det arbetet. Vi väntar på resultatet där och sedan kommer 

det att bli politiska diskussioner om hur det ska sluta. Jag vill upprepa 

att vi vill bara att Sottunga ska behandlas på samma sätt som alla övriga 

15 kommuner på Åland. 

Herr talman! Vi hade väldigt intressanta höranden i utskottet. Det 

som kan vara intressant för lagtinget att höra är att skulle vi ha den fin-

ländska lagstiftningen nu så skulle Sottunga kunna ansöka om att till-

höra Föglö och Föglö skulle inte kunna säga någonting, bara tacka och ta 

emot. Det är också någonting att tänka på. Det är inte bara de små och 

svaga kommunerna som bör tänka efter i de här situationerna som vi 

har framför oss. Det gäller nog de facto alla kommuner. Det är viktigt att 

vi jobbar så att vi får bra helheter i framtiden. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Det här bekräftar och sticker hål på myten som cen-

tern har spridit att det inte skulle gå att genomföra någonting med tvång 

och det skulle till och med vara grundlagsvidrigt. Vi har exempel i riket, 

med samma grundlag där som här. Det är möjligt att göra det om lag-

tinget så vill och önskar. Det finns prejudicerande domar på att medbor-

garnas rättigheter till service går före rätten att upprätthålla en förlegad 
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kommunstruktur. Möjligheten i lagtinget finns definitivt om man vill 

genomföra det här. Jag kan inte se att det finns grundlagsenliga hinder 

som det har hävdats tidigare eller att det juridiskt inte skulle vara möj-

ligt att genomföra inom den här mandatperioden, om vi så önskar.  

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! När det gäller de grundlagsmässiga aspekterna i den här 

frågeställningen så utgår jag ifrån att regeringen återkommer till lag-

tinget när man har kommit längre i den här processen som man jobbar 

med.  

I det exemplet som jag refererade till fanns det inte något tvång uti-

från. De facto var det den lilla kommunen själv, medborgarna i den lilla 

kommunen som önskade komma med i den stora kommun och då 

kunde inte den stora kommunen säga nej utan det var bara att tacka och 

ta emot så länge man följer regelverket. Det var inget tvång utifrån att 

man tvingar ihop kommunerna. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

 Ltl Ingrid Johansson, replik 

Talman! Ltl Nordlund talade om att Sottunga ska fortsätta att få vara fri 

och självstyrd kommun. Jag tror att vi alla här skriver under på att vi vill 

att kommunerna ska vara fria och självstyrda. Jag undrar om Roger 

Nordlund, lite frikopplat från det särskilda fallet Sottunga, kan resonera 

kring om man är fri och självständig om man har så ansträngd ekonomi 

att man knappt har råd att fullfölja sina lagstadgade uppgifter? 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Den diskussionen är intressant. Då måste man väga in landskapsandels-

systemet och syftet med det. Så länge jag har varit med i politiken så har 

syftet varit att man ska utjämna mellan regioner och kommuner så att 

den lagstadgade servicen som kommunmedlemmarna har rätt till, det 

som vi lagstiftar om i den här salen, ska kunna erbjudas på ett likartat 

sätt. Situationen med Sottunga har uppstått pga. att så kallade kalkyle-

rade kostnader inte stämmer med verkliga kostnader. Systemet fallerar. 

Grundtanken med lagstiftningen har hela tiden varit att alla åländska 

medborgare och de äldre ska ha samma grundtrygghet. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Talman! Visst är det så att vi ska ha ett landskapsandelssystem som ut-

jämnar. Vi ska ha en aktiv regionalpolitik, det är jag, liberalerna och 

landskapsregeringen de första att skriva under på. Jag ser däremot inte 

att det är det samma som när landskapet går in och betalar samtliga 

kostnader i princip för en kommun. 

Det är lite som när man pratar om kvinnors makt i samhället, utan 

pengar i den egna fickan är man inte fri. Jag vill påstå att det gäller 

också här. 

Talman! En sak till noterade jag när Nordlund höll sitt anförande. 

Han sade någonting i stil med; ”centern tycker att det är bra att man ser 

över kommunstrukturen.” Sedan fortsatte Roger Nordlund; ”vi vill ha en 

bra kommunstruktur i framtiden”.  Innebär det här att centern nu ser 
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att det skulle vara en mer hållbar situation med färre kommuner i fram-

tiden på Åland? 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Centern har varit väldigt tydlig under de senaste åren. Det 

är kommunerna själva som har grundbesluten. Är det några kommuner 

vill samarbeta eller gå ihop till större helheter så ska vi göra vad vi kan 

för att hjälpa till med det. Jag tror att processen som nu pågår kommer 

att ge bra material för kommande diskussioner, där närliggande kom-

muner och större helheter får diskutera. Vinner vi på att gå ihop eller 

inte? Blir det bättre för medborgarna i vår kommun, för kommun och 

för hela Åland? Jag tycker att den här diskussionen är viktig för vi har en 

åldrande befolkning precis som alla andra länder runt omkring oss. Vi 

har nya utmaningar som vi ska möta, men något tvång får inte före-

komma då ser vi från centern rött. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag tycker att det är riktigt bra att utskottet enigt nu säger att 

landskapsregeringen ska ha beredskap att stöda Sottunga kommun. Det 

är egentligen inte Sottunga kommun som stöds. Det är människorna 

som bor i Sottunga som behöver ha precis samma trygghet, när man är 

barn, när man är vuxen och när man är äldre. När man har behov av 

samhällets service då ska man vara garanterad det såsom man är i lag. 

När nu Sottunga inte riktigt klarar av det så då måste det komma från 

landskapets sida. Vi har ett gemensamt ansvar. 

Jag begärde replik när ltl Nordlund sade att reservationen riktar sig 

mot tidningsskriverier. Det var en ny metod. Vi brukar ofta skriva in-

sändare när vi vill invända mot det som sägs i tidningen.  

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Jag kom på mig själv här faktiskt, när jag satt här, att jag 

började mitt anförande med att egentligen var vi väldigt överens om de 

pengarna. Den stora oenigheten har vi de facto om Sottunga ska tvingas 

upphöra som kommun eller inte. Till min glädje så står det ingenting om 

det varken i framställningen eller i lagtingets dokument som vi tar nu, så 

sunda förnuftet kan fortfarande råda. Jag tycker ändå att det är viktigt 

att vi får den här diskussionen. Jag har känt att de människor som bor 

på Sottunga har en oro. Med all respekt för minister Perämaa och hans 

besök, men vi har också sett uttalanden efter det som visar att det finns 

en oro som inte ska behöva finnas. De har nog med arbete ändå med att 

få vardagen och kommunen att gå ihop.  

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Landskapsregeringen säger i sin framställning att man har ett 

arbete pågående där man ser över strukturerna och där är också Sott-

unga en del. Därför förstår jag inte riktigt att det blev en reservation. I 

utskottsbetänkande finns det inte något som man reserverar sig mot. 

Onekligen är det här ett nytt grepp. 
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Men jag är glad för att centern ändå stöder det så att det inte blir 

mera ifrågasättande av behovet som nog har varit ifrågasatt också i 

massmedia, om man behöver de här pengarna eller inte. Nu finns det 

möjlighet, den dagen Sottunga kommer med en anhållan då har land-

skapsregeringen beredskap med lagtingets beviljande av medel.  

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Jag är också glad för att vi har en väldigt stor enighet om 

att Sottunga kommun och deras medborgare ska ha tillgång till pengar-

na. Utskottsbehandlingen och hela processen här har resulterat i förnuf-

tiga och sympatiska inställningar från alla parter. Jag tycker inte vi ska 

göra Sottunga till ett stridsäpple. Tvärtom, om landskapsregeringen är 

klok så hanterar man också Sottunga på ett klokt och ansvarsfullt sätt, 

då kan det bli det goda exemplet inför framtiden.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Herr talman! Jag vill passa på att tacka ltl Nordlund för att ha bidragit 

till att den här frågan börjar hamna på rätt bog och att det har blivit lite 

varmare på Åland. 

Jag tycker att det är sorgligt att Sottunga har bemötts på ett förmyn-

daraktigt sätt. Jag tycker att regeringspartierna visar att de har insett att 

situationen är lite annorlunda än den de beskrev från första början. 

Det är trist att andra gången idag behöva tala om respekt och inklude-

ring. Jag tror att det är något som vi måste lyfta ofta tills vi känner att vi 

har mera av det. 

Den stora problematiken handlar egentligen om institutionsvård. Det 

är en obalans i antalet invånare, skattebetalare och institutionsvård. 

Landskapsandelssystemet ska ju vara till för att justera sådant, precis 

som ltl Roger Nordlund sade. Frågan går ju väldigt enkelt att lösa. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Det är bra om jag hjälper till att få ett lite varmare sam-

hälle. Jag fick lite varmare kinder också. Jag tror att det är viktigt att 

tänka principiellt i de här frågorna. Nu har det blivit väldigt mycket fo-

kus på Sottunga. Alla som har varit med lite längre vet att även större 

kommuner än Sottunga har haft ekonomiska problem. Det kan uppstå 

situationer även för kommuner med större befolkningsunderlag, sådana 

saker som man inte kan påverka eller på förhand känna till. 

Jag hoppas att landskapsregeringen i samband med den ordinarie 

budgeten kommer med en framställning som lite grann utvecklar sär-

skilt understöd. Det är lite tokigt, jag har själv suttit i samma situation 

som minister Perämaa och har velat använda mig av det här momentet 

men fått nej från mina tjänstemän. Har man momentet ”särskilt under-

stöd” så borde det också kunna användas. 



  

  145 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Britt Lundberg, replik 

Tack talman! Det är viktigt att komma ihåg att landskapsandelarna är 

till för att kunna bedriva en rättvis regionalpolitik för att alla ålänningar 

ska få en jämlik service. Det är väldigt lätt, om man vill uppnå ett poli-

tiskt syfte, att använda landskapsandelssystemet för att tömma kommu-

nernas kistor. Med dagens system, om vi inte hittar flera indikatorer, 

kommer kommunernas kistor att tömmas på fem år. Då uppnår man ju 

det resultatet, kommer till vägs ände och konstaterar att så blir det. 

Jag tror att det är väldigt viktigt att unna flera att bo t.ex. just på 

Sottunga. Det behövs service, det behövs framtidstro i Sottunga och då 

skulle vi också kunna möjliggöra för en utveckling så att flera människor 

skulle kunna bo på Sottunga. Det kan också vara väldigt viktigt ur inflyt-

tarperspektiv och också ett integreringssyfte. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade.  

Plenum avbryts här och återupptas klockan 14.50. 

Talmannen 

Plenum återupptas. 

Ltl John Holmberg 

Tack, fru talman! Kära ledamöter, kring tilläggsbudgeten vill jag från libera-

lernas sida lyfta tre saker. 

Jag ser det väldigt positivt att landskapsregeringen reserverar 200 000 

euro för eventuellt behov att trygga den lagstadgade servicen på Sottunga. 

Alla på Åland ska få den hjälp de behöver oberoende var på Åland man bor. 

Här tycker jag att landskapsregeringen gjort en mänsklig och korrekt bedöm-

ning.  

Det är mycket glädjande att Ålands musikinstitut på ett modernt sätt skap-

ar nya intäkter och som dessutom ger en stor mängd barn, omkring 130 barn, 

ypperliga möjligheter till lek och rörelse via dans- och musiklekskolan. En bra 

kombination och som visar att sparbeting även kan handla om att öka intäk-

ter och vara innovativ. 

Huvudpunkten i mitt anförande fokuserar på Pommern. När stiftelsen 

Ålands sjöfartsmuseum tog över förvaltningen av Pommern var det för att ut-

veckla dess fulla potential som kulturbärare och besöksmål. En profilbärare 

för hela Åland. 

Anbudsförfrågningarna är ute och jag finner det aningen märkligt hur dis-

kussionen kring Pommerns bevarande och hur den tekniska biten löses på 

optimalt sätt åter blossat upp.  

Målsättningen är att Pommern via en docka, ska underhållas på ett sådant 

sätt att hon tekniskt sätt ska kunna segla. Pommern är idag bevarad i ur-

sprungligt skick från dagen hon sjösattes 1903, vilket är något helt unikt. 

Pommerns slogan har därför i årtionden varit ”världens enda segelfartyg be-

varat i ursprungligt skick”. Detta är möjligt i en docka. Det är förknippat med 

stora och dyra risker om man vart tionde år ska uppsöka ett varv. Det under-

håll som då görs är endast det absolut nödvändigaste. Via en docka kan ett 
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dagligt underhåll göras, vilket minskar behovet av större renoveringar. Dess-

utom förstärks bevarandetraditionen och den maritima historiska kunskapen 

hålls vid liv. Förutom en gedigen torrdocka, som garanterar att Pommern lig-

ger i tryggt förvar oberoende väder och vind, har kommittén tagit ett positivt 

helhetsgrepp över hela området som kommer att generera fler besökare, men 

även en förhöjd upplevelse. 

Jag vill lyfta på hatten för kommittén som verkligen har tänkt till när det 

gäller Pommerns tillgänglighet, attraktionskraft, utvecklingspotential och 

driftsekonomi. 

Sjöfartsmuséet är idag en av Ålands vackraste lysande stjärnor. Museichef 

Hanna Hagmark-Cooper med personal, frivilliga och volontärer har gjort ett 

mycket gott arbete med att utveckla muséet till ett av Ålands starkaste året-

runt upplevelser. Ett bevis för detta är sjöfartsmuséets nyvunna pris som 

årets museum i Finland. Detta är en av orsakerna till mitt fulla förtroende när 

det gäller vad som är det estetiskt, affärsmässigt och musealt bästa för områ-

det. 

Ur ett turistiskt perspektiv är det viktigt att helheten är stark. Att turista 

idag handlar mycket om att samla upplevelser. Genom att skapa en helhet av 

sjöfartsmuséet och Pommern byggs även en stark turistattraktion som kan 

stå sig i upplevelsekonkurrensen för alla åldrar, samtidigt som vi även föräd-

lar Ålands varumärken och vi gör det året om. 

Det har även funnits missuppfattningar kring Pommerns årliga driftsun-

derhåll. Stiftelsen Ålands Sjöfartsmuseum får ett årligt underhållsbidrag om 

200 000 euro av Mariehamns Stad. Dessa underhållspengar kommer att 

kunna användas mer effektivt och långsiktigt via en docka.  

Arbetet med att utveckla ett koncept över besöksupplevelsen är under 

framtagning. Målet är givetvis att skapa ett besöksmål som inom några år 

lockar 120 000 besökare, jämfört mot dagens 70 000. Den besöksutveckling 

som skett i och med sjöfartsmuséets renovering och tillbyggnad visar att detta 

är en mycket trovärdig målsättning. Det är också lätt att räkna ut den samhäl-

leliga betydelse som denna ökande mängd besökare innebär för det åländska 

näringslivet. Det är en rejäl återbäring på satsat kapital och dessutom ett 

stort tillskott till stiftelsen Ålands Sjöfartsmuseums egen finansiering, vilket i 

sin tur ger möjligheter till ytterligare utveckling.  

Pommernområdet är en satsning som andas framtidstro och som kommer 

att bidra med mycket positivt för Ålands näringsliv och alla ålänningar. 

Pommern skapar produktivitet och export. Tack. 

Ltl Göte Winé 

Tack, fru talman! Finans- och näringsutskottet har behandlat den andra till-

läggsbudgeten och har betänkandet här. Tiden för det här arbetet var ganska 

tight. Jag vill tacka utskottet, vi har jobbat intensivt och vi har koncentrerat 

oss på vissa punkter eftersom vi inte har haft den plenumtid som vi hade be-

hövt.  

Vi har prioriterat tre saker; pengar till Kraftnät, pengar till Pommern och 

pengar till Sottunga om de är i behov och kommer in med en ansökan. Vi 

hann t.ex. inte diskutera pengar till musikinstitutet, vilket är en bra sak. Vi 

behövde prioritera och vi valde så här. 

Jag kommer att prata en hel del kring Sottungaaffären. Det har inte varit 

ett lätt arbete. I ett tidigare replikskifte pratade jag om att det är känsligt och 
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som ltl Wikström sade; ”det gör ont i magen”. En liten kommun är en stor 

utmaning. Det behöver inte bara gälla Sottunga, det kan också gälla en annan 

kommun. De mindre kommunerna är känsliga för förändringar. 

Jag har själv, som kommunpolitiker, stått med hatten i handen och försynt 

besökt finansminister Nordlund och diskuterat pengar till min hemkommun. 

Två-tre månader senare var situationen helt annorlunda eftersom små för-

ändringar medför ganska stora ändringar i själva bokslutet.  

Fru talman! Jag ser att vi måste börja få mera ekonomiskt hållbara kom-

muner. Det blir enskilda personer som känner att de är med och påverkar. 

Det är inte första gången som vi står och pratar om det här. Vi har diskuterat 

det tidigare i samband med missbruk, barnskydd och mycket annat. Det har 

handlat om hur den en enskild person kan belasta en kommun ekonomiskt. 

De här försöker man hela tiden se på och försöker göra förändringar på hur 

man kan anpassa det. 

Vi vet inte idag om Sottunga behöver pengarna eller inte. Det har skett 

ändringar som kanske medför att situationen slutligen ändras. Jag har för 

mig att ltl Nordlund pratade om lagstöd, eller om det var någon tidigare som 

pratade om att det skulle behöva finnas ett lagstöd. Det håller jag med dem 

om, visst, men när ska man göra det? Nu kommer Sottunga med sitt, ska man 

då börja anpassa en lag för det? Sedan kommer någon annan. Var det 2011 el-

ler 2012 som vi diskuterade lånet till Sottunga? Om jag minns rätt så fanns 

det inte heller lagstöd för det. Det är alltid svårt. 

Ltl Nordlund diskuterade särskilt understöd. Jag var själv inne på den tan-

ken, men sedan funderar jag på konsekvenserna i mom. 2, i 12 § om land-

skapsandelarna och där krävs en åtgärdsplan. Har Sottunga en åtgärdsplan 

för att komma ur det här? Jag uppfattar att det inte finns. Sottunga ser att 

behovet kan öka. Vi vet inte det. Men då blir det svårt att börja ändra i skriv-

ningarna i lagen om landskapsandelarna och särskilt understöd.  

Vi måste titta framåt. Var kan vi göra det här? Jag tror att vi måste få med 

detta i en kommunindelningslag. Vi måste börja titta på vad som är en eko-

nomiskt hållbar kommun. 

Ltl Johansson diskuterade också i ett replikskifte om självständighet. När 

är en kommun tillräckligt självständigt för att klara av ekonomin själv? Det 

här måste vi börja titta på. 

Det har lämnats in en reservation kring Sottungaärendet. Man skriver; 

”Utskottet betonar vikten av att frågan om Sottungas ekonomi inte sam-

manblandas med frågan om en kommunstrukturomvandling.” Jag ser det 

inte så. Jag ser att man har lyft upp det här för att man ska se på hur en 

kommun ska klara av det lagstadgade ansvaret i framtiden. Det finns en 

kommunstrukturomvandling i ett annat rör. Centern har sammanfattat det 

här och de har hela tiden använt Sottunga som en bricka i detta politiska spel.  

Ena dagen kritiserar vi sparkrav till exempel inom sjukvård. Veckan därpå 

kommer det kritik för att man inte ställer krav på en tillräckligt stark eko-

nomi i kommunen. Det är inte lätt att sitta i Ålands landskapsregering idag. 

Vi har utmaningar i framtiden. Vissa vill ha kommunen kvar. Samtidigt sä-

ger många att det inte ska drabba den enskilda individen, det får inte bli en 

belastning för kommunen. Med gör vi ingenting åt det här så kommer vi an-

tagligen att står här om två-tre år igen. Vi måste börja våga se det här. När 

man säger så här så är det inte för att tvinga någon. Jag tycker att det är ett 
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ledarskap också. Vi måste göra något, inte hela tiden sticka under stolen och 

gömma oss för att det inte ska hända någonting. 

Norra Ålands socialdemokrater köpte för ett år sedan en utredning av 

ÅSUB angående hur det kommer att se ut på norra Åland i framtiden. Vi har 

ganska stora demografiska utmaningar framför oss, vissa kommuner mindre 

och vissa kommuner mera. Jag tänker inte lämna ut några kommuner här, 

men det var nyttigt för mig som ansvarig kommunpolitiker på norra Åland 

och se vilka utmaningar vi har framför oss år 2030.  

Fru talman! Sedan har vi i utskottet diskuterat en hel del om Pommern. 

Personligen tycker jag kanske att vi har pratat lite för mycket om Pommern. 

Vi diskuterade Pommern i den första tilläggsbudgeten, att vi skulle stöda. Nu 

är vi tillbaka här. Vi har sagt ja. Det blir ofta mycket prat om det ska vara 

docka, plåtar eller vad det ska vara.  

Vi har sagt ja tidigare och det ska vi stå för. Däremot är jag lite bekymrad 

över och håller med ltl Häggblom att inte finns något skrivet i avtal, utan det 

här har man kommit överens om tidigare. Det är en stor summa som man har 

diskuterat kring, men det finns ingenting skrivet någonstans. 

Jag avslutar med att säga att det är tur för Mariehamns stad, det är tur för 

dem som brinner för Pommern och dess bevarande att det finns en regering 

som man kan lita på. Tack. 

Talmannen 

Jag vill påminna att den rekommenderade taltiden är 7 minuter. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, fru talman! Som medlem av centergruppen tycker jag att det är lite 

märkligt att höra ltl Göte Winé oja sig om centerns hantering av kom-

munfrågan eftersom centern hanterar den här frågan på det korrekta 

sättet. Landskapsregeringen har börjat och fortsätter arbetet med kom-

munfrågan på fel sätt. Det kunde vi konstatera redan för snart ett år se-

dan när handlingsprogrammet för regeringen Sjögren presenterades. 

Tyvärr fullföljer man det här genom att nu anslå pengar för ett kom-

munprojekt som saknar lagstöd. Från centergruppen har vi sagt: ”Gör 

det här på rätt sätt. Börja med lagstiftningen till alla delar!” Vi har, som 

kollegan Pettersson sade, faktiskt Rule of Law som styr även budgeten 

för Åland. 

Ltl Göte Winé, replik  

Nej, ltl Jansson behöver inte vara orolig över att jag ojade mig över cen-

tern. Jag gjorde en kort kommentar kring reservationen och hur jag såg 

på skrivningen i reservationen. Jag har större bekymmer att fundera på 

än det.  

Angående det här beslutet som saknar lagstöd nu, som jag nämnde i 

mitt anförande så om man ska göra en lag som passar här nu så skulle 

det ha blivit betydligt längre väntan för Sottunga kommun. Det var trots 

allt Sottunga som kom till landskapsregeringen och behövde pengar. Ska 

man då börja utreda vilken lag som passar? Istället måste vi titta längre 

fram. Vi måste hitta en kommunindelningslag som säkrar för framtiden. 
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Ltl Harry Jansson, replik 

Bästa ltl Winé, de här är nu en fråga som bör handläggas på rätt sätt. 

Var är paniken? Vi har nu hört representanter från Sottunga kommun 

konstatera att det är ingenting som är brådskande. Landskapsregering-

en hade i lugn och ro kunna bereda det här inför den ordinarie budgeten 

2017. Då hade utskottet sluppit göra en skrivning om regelverket nu 

måste förtydligas. Det är ju en liten reprimand till landskapsregeringen. 

Det är egentligen fel av lagtinget att uppta de här pengarna på de här 

lösa bolinerna. 

När det gäller processen i övrigt med kommunerna så får vi bara kon-

statera att man fortsätter en process som är felaktig. Nu hör man att 

kommunrepresentanter sitter i olika workshops och funderar på hur 

kommunerna ska se ut istället för att börja med den själva grundläg-

gande frågan; vad ska de framtida kommunerna göra? Man jobbar ty-

värr bakvänt i den här frågan.  

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, talman! Till ltl Jansson kan jag säga att det var fel av utskottet att 

bevilja pengarna. Kanske ledamoten får ta lite med sig till sitt grupp-

möte, vi hade två centerpartister i finans- och näringsutskottet som 

tyckte att det var nödvändigt att vi skulle bevilja pengarna. Ltl Jansson, 

fortfarande är det så att Sottunga behövde pengar då. Skulle landskaps-

regeringen säga; ”nej vi avvaktar, ni får komma tillbaka i oktober och 

berätta hur det ser ut då”. Vad skulle ltl Jansson ha sagt då? Då skulle vi 

ha fått felet på oss för att vi har väntat. Hur vi än gör så kommer ni att 

hitta ett sätt att kritisera. Men glöm inte att senast som Sottunga fick 

pengar så var det också utan lagstöd och då var finansministern från 

centern. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Tack ltl Winé för ett bra anförande. 

När Sottunga kom in med önskan om pengar och nu senare säger att 

det kanske inte finns lika stort behov, så det i sig visar ju en föränderlig 

situation som motiverar att vi faktiskt ska ta tag i den här frågan och 

göra en förändring.  

Vi lyfter också upp kommunstrukturen och möjligheten till att 

komma med en ny kommunindelningslag där man också och definierar 

ekonomisk bärkraft. Jag vill inte i det sammanhanget heller utesluta an-

nan bärkraft, t.ex. kan antal invånare vara en sådan parameter. Man ska 

inte utesluta det eftersom det kan finnas andra behov än bara de eko-

nomiska för färre kommuner.  

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Det finns säkert mycket som man kan nämna, men ef-

tersom vi pratar om pengar till Sottunga så nämnde jag det ekonomiska. 

Sottunga ska vara en trygg kommun att bo i, rättssäker och allt annat. Vi 

kan säkert lägga in en hel del i det här längre fram. Nu tänker jag fram-

förallt på det lätt blir så att en enskild person kan göra stor förändring 
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och det vill jag att vi ska komma bort ifrån. Sedan kan det säkert finnas 

flera andra saker i detta, men jag nämnde bara ekonomin som ett exem-

pel här. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Då är vi helt överens. Återigen, Sottungas plötsliga be-

hov och sedan plötsliga icke behov visar på att vi tar ett klokt beslut och 

beviljar dessa medel så att landskapsregeringen kan göra bedömningen 

för en så liten enhet. Man har redan talat om hur man vill se det i fram-

tiden. Det måste vara så att det kommer riktlinjer politiskt om vilken 

riktning man vill gå, sedan kommer lagstiftningen efter och inte tvär-

tom, som centern har förespråkat här. Vi måste säga vad vi politiskt vill 

och sedan stiftar vi lagarna utifrån det. 

Ltl Göte Winé, replik  

Visst är det så. Jag tycker att det är intressant, det är andra gången se-

dan i måndags som vi står här och håller med varandra. Idag håller ltl 

Carlsson och jag också med varandra. Ännu mer intressant är att en re-

presentant från vår största kommun, Mariehamn, och jag, från en av de 

mindre kommunerna, ser samma behov. Vi ser att det från båda håll 

finns behov av att göra förändringar framförallt för invånarna. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Bert Häggblom 

Tack, fru talman! Politik är alltid en fråga om prioriteringar. Jag har en mot-

ion om att man i det här skedet inte skulle prioritera upptagandet av pengar-

na till flytdocka. Ingenting är klart ännu när den ska byggas. Landskapsrege-

ringen har ju fått en fullmakt tidigare. När ska den byggas? När måste den 

byggas för att bevara skeppet? Måste den överhuvudtaget byggas? Till den 

delen är det Mariehamns stad som ska besluta om när bygget ska startas och 

hur mycket pengar som det ska gå av kommunala skattemedel. 

När man prioriterar hur mycket pengar som ska gå till kulturarvet så tyck-

er jag att alla ska titta lite i backspegeln. Hur mycket har det satsats? Vad har 

ni prioriterat i vårt åländska samhälle? I sjöfartsmuseet har man satsat över 9 

miljoner. Ålands museum har blivit klart det här året, dit har gått 2,1 miljoner 

i byggnadskostnader, 600 000 euro för utställningen och totalt sett 11,9 mil-

joner. Det är inte så länge sedan som det byggdes ett lager i Sund, Kastel-

holm, för alla gamla föremål. Vi säger att vi ska prioritera och spara. När ska 

man då prioritera? När ska man göra satsningar? 

Är det nödvändigt att den här dockan ska byggas nu? Är det nödvändigt att 

bygga den? Det är en sak som man alltid måste ifrågasätta. Måste det göras 

nu eller kan det vänta? Ska vi låna upp pengar för det här eller inte?  

Landskapsregeringen är ansvarig för penningautomatmedel och styr även 

penningautomatföreningen. Jag tycker att man också borde resonera med 

penningautomatförening och göra ett speciellt spel för Pommern för framti-

den, där avkastningen för det spelet skulle gå till Pommern.  

I budgeten för det här året finns också 700 000 euro, om jag kommer ihåg 

rätt, upptaget till Pommerndäcket som ska bytas ut. Visst satsas det pengar. 

Men sätt det i relation till allt annat som vi måste spara på; sjukvård, åld-
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ringsvård med mera. Därför måste man fråga sig om det är lämpligt att göra 

detta nu när andra fartyg i världen inte gör detta. Nu säger man att vi ska 

vara banbrytande och vi ska vara först i världen med att göra det här. Är det 

faktiskt Åland som ska vara först? Har vi den starka ekonomin?  

Jag förstår att många i detta lagting är bundna vid det här. Jag förstår att 

centern också är bunden med den tidigare finansministern som har gett de 

här löftena. Det är därför som man inte kan ta en öppen debatt alla gånger för 

det är så många som är bundna till givna löften.  

För den skull kan man resonera förnuftigt, när det ska göras och hur det 

ska göras. Oberoende av beslutet här idag så tycker jag att alla ska ta det här 

med sig och titta på om det finns en möjlighet att göra det på ett annat sätt. Vi 

bevarar Pommern ändå, vi har den i det skick den är utan att riskera någon-

ting. 

Jag aviserar att jag i det här skedet kommer att föreslå en strykning av det 

här beloppet. 

Jag tänker inte orda desto mera om diskussionen om kommunerna. Jag 

tror att alla bör vara medvetna om att kommunerna är självständiga idag. Det 

är kommuninvånarna som ska bestämma hur kommunindelningen bör vara. 

Det här bestämmandet och styrandet från landskapsregeringen och rege-

ringsblocket tror jag inte är till fördel. Man ska inte splittra det åländska 

samhället till den delen. Låt invånarna i kommunerna bestämma själva hur 

de vill ha indelningen i framtiden. Sedan bör det finnas en solidaritet som all-

tid har funnits. Små kommuner måste också stödas när de drabbas av utgifter 

på grund av deras invånare; åldersstruktur och annat. Det har aldrig varit nå-

gon diskussion här i lagtinget om att kommuner inte ska få de medlen som 

finns. Det bör man också ta med sig i fortsättningen, hoppas jag. Det lugnar 

ner debatten lite. Tack, fru talman. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, fru talman! Tack ltl Häggblom. Jag skulle vilja ställa en fråga till ltl 

Häggblom gällande satsningen på Pommern. Jag ser det minst lika 

mycket som en näringslivssatsning för hela Åland som ett musealt beva-

rande av fyramastade Pommern. Som jag sade i mitt anförande så 

kommer besöksmängden att öka avsevärt. Det finns till och med bevis 

för det. Besöksnäringen har redan ökat tack vare renoveringen av sjö-

fartsmuséet. Ser inte ltl Häggblom nyttan med att få en åretrunt-

upplevelse för hela vårt näringsliv? Oberoende om man är stugägare i 

Eckerö, Vårdö eller hotellägare i Mariehamn så drar man nytta av 

Pommern. Pommern är viktig, den genererar intäkter till näringslivet. 

Ltl John Holmberg, replik 

Fru talman! Jag tror att ltl Holmberg och jag ser helt olika på närings-

livssatsningar. Jag ser nog inte museala satsningar som näringslivssats-

ningar. Det är inte många som reser till Åland specifikt för att besöka 

sjöfartsmuséet eller Pommern. Pommern har haft ganska jämn besöks-

frekvens under alla år, cirka 30 000, rätta mig om jag har fel. Det går 

upp och det går ner och det kan öka med några tusen. Men man kan inte 

försvara enorma satsningar. Nu ska man betala skötseln av Pommern. 

Skötseln kommer alltid att finnas kvar men nu får man också driftsan-
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svaret för en flytdocka och det hamnar också på landskapet till viss del. 

Se till att det blir ett avtal i framtiden så att vi vet vad vi betalar för! 

Ltl John Holmberg, replik 

Dockan i sig är ett sätt att på ett billigare sätt underhålla Pommern i 

framtiden. Den kommer att göra att underhållspengen och jobbet som 

görs blir mer effektivt och förmånligt.  

När det gäller besöksfrekvensen så finns det väldigt tydliga siffror på 

den ”boom” som uppstod när Ålands sjöfartsmuseum renoverades. Be-

sökssiffrorna hos Pommern har stått ganska stilla medan siffrorna för 

sjöfartsmuseet har rusat i höjden.  

Jag är fullständigt övertygad om att hela satsningen att binda ihop 

Pommern och Sjöfartsmuseet kommer medföra en orsak till att resa till 

Åland, och inte bara att uppleva dem tillsammans med någonting annat. 

Sedan vill jag ställa en fråga till ltl Häggblom gällande kommunerna 

och kommunstrukturen. Vilken lösning ser ltl Häggblom på de demo-

grafiska problemen och kommunernas ekonomiska problem i framti-

den? Är det en kommunstruktur som ska till?  

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, fru talman! I mitt huvudanförande tog jag inte upp den demo-

grafiska situationen. Den får vi ta upp sedan i ett annat sammanhang för 

tiden tillåter inte det. 

Jag ser inte Pommern som en näringslivssatsning. Det handlar om ett 

bevarande, att Pommern är i skick. Jag tvivlar på att det här är det bästa 

sättet eftersom man får driftansvar för två saker. Vi ska inte glömma 

bort att vi idag har en torrdocka på land norr om Pommern och som 

man eventuellt kan utnyttja. Det skulle vara en näringslivssatsning, man 

slår två flugor i en smäll där och det gynnar den åländska sjöfarten. Men 

den här dockan kommer specifikt att användas för Pommern och inte 

för näringslivet. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Sjöfarten har och har haft en oerhörd betydelse för Åland. 

Mycket av det välstånd som vi ser här idag på Åland härrör sig från sjö-

farten. Därför ser jag det rentav som en hederssak att det offentliga upp-

skattar och ibland också, via finansiella stöd på det här sättet, lyfter fram 

den betydelse som många redare, många sjömän och många kvinnor och 

gossar har uträttat för Åland ute på världshaven. Jag är stolt över att den 

förrförra regeringen tog sig modet att under en finanskris satsa på sjö-

fartsmuséet där syftet var detsamma som nu för Pommerndockan. Nu 

görs det ytterligare en satsning. Det visar uppskattning från det offent-

liga för sjöfarten och dess betydelse genom åren för Åland. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, fru talman! När man diskuterar prioriteringar så tycker jag inte att 

den som ifrågasätter prioriteringarna ska bli anklagad för att man inte 

skulle vara för att bevara Pommern. Det är ingen här i den här salen, 

mig veterligen, som har sagt det. Inte har jag sagt det heller. Det är frå-
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gan om prioriteringar. Är det nödvändigt att bygga dockan? Hur kan vi 

bevara Pommern ändå till en billigare penning, precis så som man gör 

ute i världen med andra fartyg? Jag begärde att finansutskottet skulle 

höra någon annan också, men det gjorde man inte. Vi måste kunna ifrå-

gasätta alla satsningar som görs. Är de optimala eller inte optimala? Det 

förvånar mig att inte finansminister Mats Perämaa vill ta den diskuss-

ionen. Jag ser allvarligt på den kommande utvecklingen när det gäller 

budgeten här. Det kommer att bli ett enormt underskott under den här 

valperioden. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Landskapsregeringen, inklusive mig själv, har noga tagit del 

av de förberedelser som har gjorts för att förverkliga en docka enligt det 

koncept som Pommernkommittén har kommit fram till. Hela året som 

vi har suttit i landskapsregeringen har vi följt med det här. Det har fun-

nits frågeställningar om kostnadsnivån och om man kan hålla den. 

Landskapsregeringen finner att ju längre arbetet har pågått så ju mer 

har man närmat sig en hygglig säkerhet, att man ska hålla sig inom 

kostnadsramarna.  

Någon gång måste man ju fatta beslut också och tro på vad experterna 

säger. Det har pågått ett omfattande arbete. Ska vi lekmän, ltl Häggblom 

och finansminister Perämaa, i den här salen börja diskutera emot det 

som experterna säger? 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, fru talman! Jag förvånar mig över att det avviker från den ordina-

rie budgeten som gavs. Nu gör man ett tillägg. Vi hade ju upp det i den 

förra tilläggsbudgeten. Varför har man inte kunnat avvakta och se? Det 

ska väl en finansminister göra. Det var 1,7 miljoner i den budget som la-

des på hösten och som ni inte har ändrat. Men nu ändrar ni det och be-

gär mer pengar fast beslutet att bygga dockan inte är fattat. Den situat-

ionen ser jag som allvarlig. Finansministern bör titta sig själv i spegeln i 

fortsättningen, för det tror jag inte han vill vara med om. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Tack, talman! Landskapsregeringen har genom budgetbeslut enligt lag 

fördelat medel till Pommerndockan. Det är en klok satsning. Det finns 

till och med stipulerat i lagstiftningen, i fördelningsrådet, att kulturlivet 

ska vara representerat, antagligen för att garantera att medel ska tillde-

las kulturarv och liknande verksamheter. 

Ltl Häggblom frågar om det är nödvändigt med Pommerndockan. 

Mitt svar är ja. Annars har vi en alternativ kostnad i form av en dock-

ning som innebär stora risker när fartyget ska transporteras över havet. 

Vem skulle försäkrad den resan? Är vi beredda att riskera att Pommern 

förstörs?  

Nej, nu investerar vi istället i en docka som kommer att sänka drifts-

kostnaderna. Vi investerar i en docka som har en livslängd som är så 

lång så att ingen kan sätta en siffra på den. Det här är en oerhört klok 
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satsning av landskapsregeringen. Jag förstår inte riktigt Häggbloms ar-

gumentation. 

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, fru talman! Det som många inte har insett är att Pommern ska 

ligga i vatten i en så kallad torrdocka. För mig är det inte någon torr-

docka då längre men den kallas så ändå.  

Driftskostnaden för Pommern kommer att finnas kvar, det kommer 

man aldrig ifrån och samtidigt får man en driftskostnad till, alltså på 

torrdockan. Den dockan kräver också driftkostnader under årens lopp. 

Jag menar att det är viktigt att vi behåller Pommern, den ska restaureras 

och underhållas kontinuerligt, men får vi torrdocka till så blir det en 

kostnad. Kan vi utnyttja den docka som redan finns vid gamla Algots 

varv så kan det gynna näringslivet på ett helt annat sätt.  

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Tack, talman! Jag får känslan av att ltl Häggbloms argumentation inte 

är riktigt kunskapsbaserad. Själva syftet med torrdockan är att man ska 

kunna underhålla henne kontinuerligt. Man ska kunna underhålla 

henne genom att ta bort vattnet och kunna ha besökare kvar. Jag skulle 

rekommendera ledamoten att studera planerna som den mycket kompe-

tenta museiledningen och stiftelsen har tagit fram. 

Ltl Häggblom ifrågasatte om vi ska vara banbrytande. Ja, det är så att 

vi råkar ha ett världsunikt fartyg i vår ägo. Det är inte bara ett val, utan 

det handlar också om ett ansvar, både för de materiella och immateriella 

kunskaperna. Jag ser inte Pommern som en kostnad och ett besvär. Jag 

ser henne som en tillgång och vi får återbetalt mångfalt ifall vi investerar 

i henne och gör kloka beslut.  

Ltl Bert Häggblom, replik 

Tack, fru talman! Jag tror att alla håller med om att Pommern är ett kul-

turarv som vi ska bevara. Det är ingen som har ifrågasatt det överhuvud-

taget. Det är frågan om prioritering. Ska vi från landskapet sätta 5 mil-

joner på en flytdocka eller inte? Det finns andra prioriteringar i vårt 

samhälle. Man ska alltid prioritera. Finns det ett billigare sätt att göra 

det på så ska man alltid ta de alternativen. Jag har inte ens påstått att 

jag är expert. Till den delen var minister Perämaa korrekt när han sade 

det, ingen av oss är experter. Det är frågan om politiska prioriteringar 

och då fattar man beslut utgående från vad man själv tycker. Det är där-

för som vi är här. Man ska inte kritiseras för att man vill spara pengar. 

Det borde väl regeringsblocket uppskatta? 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Stephan Toivonen 

Herr talman! Ärade ledamöter och regeringsledamöter. Jag tänkte använda 

datorn idag men det blev ungefär som i stadsfullmäktige igår. 

Då har vi förslaget till andra tilläggsbudgeten framför oss. Jag är sist i ra-

den som vanligt så det blir lite upprepningar, men jag vill också tala om unge-

fär samma frågor. 
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Det gläder mig att minister Perämaa är närvarande. Då kanske vi kan få 

svar på vissa frågor. 

 Jag noterade att regeringen helst vill ha dessa debatter bakom lykta dörrar 

i utskotten. Men jag föredrar att ha debatten här så att samtliga ledamöter 

kan lyssna. Dessutom har vi ju alltid ett stenografiskt protokoll från plenum. 

Det är min princip.  

När det gäller Sottunga så håller jag med om att kommunen troligen behö-

ver det här understödet. Jag frågade faktiskt förra gången om det stämmer att 

minister Perämaa strök ett redan beviljat anslag åt Sottunga? Kanske jag inte 

uppmärksammade svaret, men jag ställer den frågan på nytt. Det är intres-

sant i så fall om man först stryker ett bidrag för att sedan anhålla om bidrag 

igen.  

För det andra tänkte jag säga några ord om Pommern. Där finns löften och 

åsikter som ltl Häggblom var inne på. Jag hade tänkt läsa upp vad som stod i 

den första tilläggsbudgeten. Det stod uttryckligen något om att regeringen in-

väntar mera utredningar från Mariehamn för att sedan kunna bestämma om 

det kunde bli 80 procent och max 5 miljoner. Skrivningen finns men våra 

kära datorer är som de är.  

Någon nämnde tidigare här idag att vi har bestämt detta för länge, länge 

sedan. Det fanns inte ens en cent i den första tilläggsbudgeten för Pommern. 

Den allmänna skrivningen fanns och därför reagerade jag inte, för jag såg det 

som att vi inte tog beslut. Beslut tar vi i den andra tilläggsbudgeten. Därför 

ligger den nu på minus 17,7 miljoner, underskottet är större än i den ordina-

rie budgeten. Som jag sade, när det gäller att skratta eller gråta så ligger vi 

fortfarande närmare gråten för det blir bara sämre. 

Det var någon som sade att det är lite sent nu att diskutera för offerter lig-

ger ute. Då kan man fråga sig; ska man ha offerter ute för torrdockan innan vi 

har beslutat det? Som jag ser det så är det idag som beslutet tas, inte förra 

gången och inte tidigare heller. 

Ltl Igge Holmberg förundrade sig över att ÅD inte har någon ideologi, att 

vi ibland tycker en sak och bland tycker en annan sak. Jag ser det klart, när 

jag sitter i stadsfullmäktige så är det mariehamnarnas röster som jag repre-

senterar. Här i lagtinget representerar jag samtliga röster på Åland, för min 

del har jag fått ungefär 2/3 röster utanför staden och 1/3 från staden. Då är 

det detta som vi ska tänka på. 

Jag noterade att ltl Johansson noterade att ”vi” har ett fartyg. Det är Mari-

ehamn som har ett fartyg. Vi sitter inte i stadsfullmäktige nu. Det kan vara 

lite knepigt att prata från ena dagen till den andra. Jag pratar inte heller så 

lätt alla gånger. 

Jag tänkte förra gången att jag inväntar svar på ltl Igge Holmbergs kom-

mentarer och ser hur det går i finansutskottet. Från regeringshåll var alla 

eniga om att Pommern skulle ha dessa pengar, även socialdemokraternas re-

presentant.  

Jag förstår att ltl Igge Holmberg har en ideologi eftersom han påpekade att 

jag inte har någon ideologi. Då är alltså socialdemokraternas ideologi att ni 

sparar 2 miljoner från sjukhuset, man sparar 700 000 i bidrag till medbor-

gare och 1,5 miljoner från kommunerna. Det är inget problem att spara där. 

Men sedan när det kommer till Pommern så spelar det ingen roll om budge-

ten går från ett överskott till ett underskott på 17 miljoner. Det ska ändå vara 

5 miljoner. Vindkraften skulle få 2,7 miljoner, det är inget problem trots un-
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derskottet och längre fram i tilläggsbudgeten har vi också Kraftnät Åland som 

ska få 3,2 miljoner euro. Det är inget problem att bevilja dessa pengar. Det är 

en intressant ideologi, måste jag nog säga. Som jag sade i våras, så verkar er 

sociala kompass vara på kontrakurs och inte tycks den ha svängt så mycket 

ännu.  

Neddragningarna på sjukhuset har diskuterats rätt mycket. Hur påverkar 

det servicen? Vilka förseningar blir det för patienterna? I pressen har det till 

och med talats om risk för dödsfall på grund av besparingarna. Hur påverkar 

det om vi drar ner bidraget till Pommern med 1 miljon? Knappast så väldigt 

mycket. Det är kanske en kobrygga som försvinner eller någonting annat. 

Men precis som ltl Häggblom sade så är vi inte emot bevarande av Pommern, 

det är bara frågan om vi här ska betala 5 eller 4 miljoner. Jag tycker att här 

ska vi inte gå in på de tekniska sakerna om det ska vara torrdockor eller våt-

dockor eller någonting annat. Det är helt enkelt frågan om budgetpengarna 

som vi pratar om.  

Jag vidhåller att jag vill sänka andelen från 80 procent till 60 procent, vil-

ket inte är något dramatiskt men det förbättrar i alla fall budgeten. Då blir det 

ett underskott på 16,7 miljoner om jag räknat rätt. Jag aviserar detta till om-

röstning. Jag gissar att tiden ungefär tar slut nu så jag fortsätter lite senare. 

Tack, herr talman. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det blir dessvärre nödvändigt att säga de ord som jag sä-

ger här nu. Jag tror att vi, jag och ltl Toivonen, enades om här senast 

under remissen att vi i utskottet skulle titta närmare på de här sakerna 

så att ltl Toivonen skulle få svar på sina frågor. Döm om min förvåning 

då jag, inklusive finanschefen, budgetplaneraren och den ansvarige 

tjänstemannen som handlägger PAF-bidragen kom till utskottet för att 

svara på frågorna och då var inte ltl Toivonen på plats. Men ltl Toivonen 

får väl själv avgöra vad han prioriterade istället. Det här måste sägas 

speciellt med anledning av att ltl Toivonen här i salen har ifrågasatt re-

geringsledamöternas närvaro här i salen. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, herr talman! Varför går det inte att svara på de frågor som jag stäl-

ler när jag är här? Det är min lilla förundran.  

Det är ingen hemlighet, redan innan valet var jag anmäld till en 

Triathlon tävling i Cascais i söndags och jag valde att delta. När jag kom 

upp från Cascais så fick jag höra att ni hade kommit med en tilläggsbud-

get. Vi hade fyra dagars motionstid på oss. Jag kunde ha sagt; ”ja, vi ska 

ha fyra dagar”. Då hade jag kunnat vara med i utskottet och vi skulle alla 

ha skuffat det två dagar framåt. Men jag såg pragmatiskt på det och 

tänkte att jag kan ställa alla frågor här, det kommer i protokoll och vi 

kan göra det så snabbt som ni vill ha det. Det var av den orsaken som jag 

inte kunde vara med. Men jag kunde ha varit med, men då skulle det har 

skjutits fram lite. Tack. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Skillnaden i arbete i utskottet och plenisalen är att här sva-

rar ministrarna, den politiska dimensionen finns förstås, och i utskotten 
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kan sakkunskapen i form av ansvariga tjänstemän medverka. Men så 

här gick det den här gången. 

Vad gäller om lagtinget har fattat ett beslut senaste vår om Pom-

merndockan så hävdar jag att så gjordes. Under detaljmotiveringen 

fanns de bindande besluten, under budgetmomentet om PAF-lån så 

nämns Pommerndockan till samma belopp som nu föreslås när det nu 

kostnadsförs. Det här kan vi diskutera hur mycket som helst. Jag har 

svarat på frågor om det här tidigare, redan under remissen. Det avgö-

rande blir nu huruvida Åländsk Demokrati och ltl Toivonen tycker att vi 

ska satsa på Pommerndockan eller inte.   

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, herr talman! Jag ser inte att vi här ska diskutera om det ska vara 

torrdocka eller inte, utan vi ska diskutera beloppets storlek dvs. 5 miljo-

ner eller 4 miljoner. Sedan är det Mariehamns stad som bestämmer vad 

det ska bli. 

Ett personligt tips: Jag rekommenderar ministern att börja med 

triathlon. Det är bra för hälsan. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Påminner om att ärendet handlar om andra tilläggsbudget 

2015-2016. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, talman! Jag begärde replik angående anförandet, men anförandet 

handlade inte så mycket om tilläggsbudgeten utan kanske mera om le-

damotens arbetssätt. Jag tycker det är mycket besynnerligt att man här 

lägger fram förslag där man inte i utskott kan höra tjänstemän. Däremot 

upptar ltl Toivonen en stol i finans- och näringsutskottet men använder 

den inte. Jag tycker det är ett tråkigt arbetssätt som medför att debatten 

här blir skev.  

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, herr talman! Som jag nämnde tidigare, de få gånger jag inte har 

suttit i utskottet så har ersättare Roger Nordlund suttit. Jag tror inte att 

någon vågar säga att kompetensen skulle bli sämre av det. Så arbetet går 

framåt. Absolut! 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, talman! Där håller jag med ltl Toivonen. Kompetensen blir defini-

tivt inte sämre. Ltl Nordlund är en mycket kunnig person. Men jag tän-

ker på de 2/3 av rösterna från landsbygden som Toivonen nämnde i sitt 

anförande. Det jättesvårt för ltl Nordlund, trots hans kompetens, att 

veta vad ltl Toivonens väljare vill ha. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, herr talman! Det är bra att vi ibland har samma åsikter i alla fall. 

När det gäller rösterna så tar jag det ansvaret.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Ingrid Johansson, replik 

Talman! Jag begärde en replik till ltl Toivonens anförande och därför 

kommer jag inte heller att hålla mig till tilläggsbudgeten eftersom anfö-

randet var lite utanför ämnet. Jag ber om ursäkt för det.  

Det demokratiska system som vi har här i Norden är ganska kompli-

cerat. Det är svårt för gemene man att sätta sig in i det. Jag tänkte hjälpa 

till lite och informera ltl Toivonen. Det är i utskottet som vi frågar frå-

gor, där finns sakkunskapen och sedan här i plenisalen så debatterar vi 

utifrån en politisk ståndpunkt. Jag kan säkert tänka mig att Toivonen 

har tid att läsa någon grundläggande samhällskunskapsbok så att han 

kan förstå det här systemet, för det är komplext, det har jag förståelse 

för. 

Jag vill också svara på frågan som gällde mig personligen gällande 

Pommern. Jag ser Pommern som ett kulturarv för hela Åland. Pommern 

berör oss alla ålänningar, däremot är det staden som har i uppgift att 

förvalta henne och så ska saken skötas.    

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, herr talman! Jag tycker att mitt anförande berörde Pommern och 

Sottunga och de finns i tilläggsbudgeten, så jag förstår inte riktigt den 

där kritiken. 

Varför kan man inte svara på frågor i plenum? Är det inte här som vi 

ska debattera saker och ting? Parlament betyder att vi ska tala - italiens-

kan ”parlarle” och franskans ”parle”. I utskottet ska vi lyssna på höran-

den, vi får inte debattera med varandra. Jag ställde igen här tidigare frå-

gor men får inte svar. Jag kommer att ställa fler frågor. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Tack, talman! En debatt är ju att presentera ett politiskt ställningsta-

gande, inte att ställa frågor. Jag tycker att ledamoten själv klargör saken. 

Som sagt, det finns mycket god litteratur där man kan sätta sig in i det 

relativt komplicerade system som parlamentarismen utgör. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, herr talman! Tack ltl Toivonen. Det som har varit tydligt när 

Pommerndockan har planerats är att man vill skapa en helhet av Pom-

mern, området kring Pommern och Ålands sjöfartsmuseum. Där fyller 

den så kallade kobryggan en viktig funktion. Den binder ihop hela om-

rådet och gör att såväl museum som Pommern blir attraktivare. Genom 

att ta bort 1 miljon tar man även mot helheten. Man tar bort besöksvo-

lym och man tar bort driftsekonomi. Då undrar jag; vad är vinsten på 

sista raden?  

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Herr talman! Som jag sade så i princip ska vi inte här diskutera hur pro-

jektet ska gå till. Jag tog kobryggan som ett exempel. I debatten i stads-

fullmäktige var det helt uppenbart att vissa inte tyckte om den så myck-

et. Därför tog jag upp den som ett exempel. Men det är inte vi som ska 

bedöma det. Jag är inte emot Pommern som projekt. Absolut inte! 
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Ltl John Holmberg, replik 

Tack, herr talman! För mig är det ganska självklart, om man väljer att ta 

bort 20 procent av en finansiering så kommer man att vara tvungen att 

prioritera bort så pass mycket att helheten, som är så betydelsefull, går 

om intet.  

Jag kan också varmt rekommendera ltl Toivonen att ta del av ut-

skottsarbetet på ett annat sätt. Det är nog en ynnest att få vara med och 

bestämma vilka man ska höra och verkligen i detalj få information och 

sakkunskap om saker och ting. Utskottsarbete är verkligen någonting 

som jag rekommenderar att ledamoten prioriterar i fortsättningen.  

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Det är inte vi som ska prioritera vad som gäller med Pommern. Om 1 

miljon påverkar så oerhört mycket, så det som förvånar mig är varför 

man inte har någon extern finansiering. UNESCOS kulturarv nämndes 

osv. och det kanske kan dra publik, men som sagt, det hör egentligen 

inte hit. Jag tror inte att 1 miljon påverkar projektet på det sättet som ltl 

Holmberg är rädd för. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Igge Holmberg, replik 

Tack, herr talman! Jag tänker beröra det som ltl Toivonen sade om den 

fyrmastade barken Pommern och att det enbart är Mariehamns ansvar 

att ta hand om den. Jag har många goda minnen från Pommern, min 

morfar som seglade på Pommern till Australien visade mig runt och pe-

kade ut intressanta delar av den. Han kom från Bertbyvik i Saltvik. Jag 

tror det är rätt så många som inte är från Mariehamn och som också har 

en väldigt nära anknytning till Pommern som ligger i Mariehamn. 

Pommern är ett fartyg som berör alla ålänningar.  

Jag tycker att ltl Toivonen också måste lära sig att skilja på investe-

ring och drift. Det är ju inte samma pengar vi talar om. Man tycker ju att 

en människa som byggt sin politiska karriär på att skilja på folk och folk 

skulle lära sig att skilja på investering och drift. Tack. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, herr talman! När det gällde ansvaret så är det rätt att landskapet 

ska ha 80 procent av ansvaret, eller är kanske 60 procent en lämpligare 

siffra? Det var det som jag ville få fram, inte att landskapet inte ska ha 

något med Pommern att göra. 

Sedan glömde jag den andra frågan, tyvärr. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat.  

Talmannen vill påminna om att ärendet som vi diskuterar är förslaget till andra till-

läggsbudget för år 2016. Det är viktigt att komma ihåg att det är innehållet framom sät-

tet vi jobbar på som ska diskuteras i första hand i denna sal. Vi beslutar i sak, inte om 

form. 
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Ltl Lars Häggblom 

Herr talman! Jag har reserverat mig mot finans- och näringsutskottets be-

tänkande gällande förslag till andra tilläggsbudget för år 2016. Det gäller 

torrdockan för den fyrmastade barken Pommern.  

Jag anser att den nuvarande ekonomiska situationen i dagsläget inte ger 

möjligheter till att bygga ny torrdocka.  

Tydligen behöver man pengar lite överallt. Det är lite som ungarna är i lek-

saksaffären, de tycker att de behöver allt. Så är det här med ekonomin också. 

Därför understöder jag Bert Häggbloms förslag om att anslaget för byg-

gande av torrdocka under moment Penningautomatmedel stryks på grund av 

den ekonomiska situationen i landskapet. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, herr talman! Tack ltl Häggblom. Jag vill ställa frågan för säkerhets 

skull. Jämför du Ålands näringsliv med ungarna i en leksaksbutik?  

Ltl Lars Häggblom, replik 

Det är lite så att man vill ha pengar till allt. Man saknar pengar till torr-

dockan och till det ena och det andra. Men, kanske man ändå kunde av-

vakta tills den åländska ekonomin är i skick. 

Ltl John Holmberg, replik 

Tack, herr talman! Har ltl Häggblom den kunskapen att han kan säga att 

Pommern har tid att vänta på en torrdocka? 

Ltl Lars Häggblom, replik 

Vad jag har förstått så är Pommerns skick inte alls då dålig så att den 

inte kan vänta några år till, framförallt tills landskapets ekonomi är i 

bättre skick än nu.  Vi talar om ett underskott på 17 miljoner. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Minister Mats Perämaa 

Herr talman! Ytterligare några ord om Sottungafrågan. Jag bedömer att frå-

gan om Pommerndockan börjar vara väl belyst vid det här laget.  

Landskapsregeringen tog ett varmt grepp om frågan om ett övergångsstöd 

för Sottunga kommun. Sottunga kommun hade redan före sommaren avise-

rat om att de ville träffa finansavdelningen för att diskutera sin prekära situ-

ation. Det ledde till att sommaren gick och det fanns ett datum utsatt för mö-

tet. Sottunga aviserade att frågan började bli så pass prekär att de ville träffa 

finansavdelningen tidigare. Vi gick dem givetvis till mötes och träffade dem. 

Sedermera ledde det till att de ville träffa även ministern, dvs. mig. 

Ja, man borde alltid ha lagstiftning som grund när det gäller förmåner eller 

stöd till kommunerna samtidigt som man via lag ställer krav på kommuner-

na.  

Vi får ändå komma ihåg att det var den 15 september som jag träffade re-

presentanter för Sottunga kommun. Senare, samma veckas torsdag, alltså 

förra torsdagen, så lade vi ett förslag till tilläggsbudgeten till lagtinget. Det är 

denna tilläggsbudget som behandlas här och nu idag. Det stod oss alla klart 

att det är orimligt att hantera en lagstiftning på ett så här centralt område på 

några få dagar.  
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Landskapsregeringen hanterade frågan med värme, med stor respekt och 

kom genast till lagtinget för att äska om medel om att lagtinget måtte bevilja 

medel för ett övergångsstöd för att kunna hantera situation såsom den besk-

revs av Sottunga ännu den 15 september.  

Kanske saker och ting har ändrats sedan dess, men det är det en annan sak 

och utskottet har fått ta del av de sakerna. 

Ett övergångsstöd torde nu bli beviljat, eftersom jag uppfattade att samt-

liga partier är med på det som landskapsregeringen föreslog.  

Utskottet säger därtill att det finns skäl att se över regelverket för dylika 

stöd. Det här är bra, det här behöver man göra. Detta pågår, alla känner till 

att vi som bäst bearbetar ett nytt landskapsandelssystem. Vi har en parla-

mentarisk grupp som har jobbat med frågan. Den gruppen ska snart, inom 

bara någon vecka, ta beslut om det system som ska gå vidare till lagbered-

ning. Där hanteras hela lagstiftningen gällande landskapsandelar till kom-

munerna, stöden till kommunerna. 

Under ledning av minister Fellman pågår samtidigt ett arbete om hela 

kommunstrukturen och det ska leda till ett arbete att se över kommunallagen 

om kommunindelningslagen. Det här arbetet, som utskottet så riktigt påpe-

kar att behöver göras, pågår i ett väldigt brett spektrum som bäst.  

Jag finner att utskottet har kommit till ett mycket klokt beslut. Jag hoppas 

och tror att lagtinget kommer att fatta beslut i den riktningen. Det ger land-

skapsregeringen en möjlighet att jobba med frågan på ett bra sätt. Det ger oss 

möjligheten att hjälpa de äldre på Sottunga om vi står inför att Sottunga 

kommun lämnar in en ansökan. Tack. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Tack finansminister Perämaa för redogörelsen. Jag fast-

nade lite för uttrycket att man ”behandlade Sottunga med värme och 

stor respekt”, efter det inledande mötet där besvärligheterna stod klara.  

Nu är jag inte insatt i alla detaljer men från sidan så framstod fi-

nansministern som väldigt tydlig efteråt genom att säga: ”Sottunga 

kommer inte att finnas kvar som en kommun vid nästa kommunalval”. 

På vilka grunder baserade sig finansminister?  

Minister Mats Perämaa, replik 

På råg i ryggen som finansministern hade av hela regeringskollegiet. 

Och med det mandat som regeringskollegiet har i regeringsprogrammet 

att se över kommunstrukturen för att skapa hållbara enheter och för att 

kunna trygga finansieringen för de sociala förmåner som våra männi-

skor här på Åland är värda att få. Kopplat till det att finansministern, 

dvs. jag, sade att det ska stiftas en kommunindelningslag som kommer 

att leda till att Sottunga, som är vår minsta kommun, inte längre kom-

mer att vara en egen kommun utan kommer att tillhöra en större enhet.  

Så med stöd av regeringsprogram och parlamentarismen får man väl 

säga. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Finansministern uttryckte detta som ”förmåner” som kommuninvånar-

na har rätt till. Jag skulle föredra ”rättigheter” för det är ändå det som 

det handlar om sist och slutligen. Det är inte semantik utan det är 

ganska stor skillnad på de uttrycken på många sätt. 
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Land ska med lag byggas, det kan vi inte tillräckligt noga upprepa. 

Det gäller att finansieringen av lagstadgad kommunal verksamhet alltid 

ska ske på riktiga grunder. I det här fallet så måste jag väl nog säga att 

det inte är värme och respekt som utstrålas när man går ut från ett möte 

och säger att en kommun måste läggas ner. Det är väl rimligen så att det 

också drabbar andra i sådana fall. Det blev ett väldigt utpekade och det 

är jag osäker på om processen vinner på. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Landskapsregeringen träffade representanter för Sottunga kommun 

måndagen den 12 september. Den 15 september lade vi ett förslag till 

tilläggsbudget som, utanför lagstiftningen, ger en möjlighet att ge ett 

övergångsstöd till Sottunga för att säkerställa oss och hela det offentliga 

Åland om att vi kan hjälpa till att se till att de äldre på Sottunga som är i 

behov av vård kan få det finansierat. På tre dagar fanns den här proble-

matiken med i en tilläggsbudget. Är inte det varmt om någonting? Det 

visar snarare på att det småskaliga Åland, när det finns behov, på kort 

tid kan säkerställa sig om att saker och ting sköts på ett solidariskt och 

moraliskt rätt sätt. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Om jag får fortsätta där debatten slutade just så skulle det 

ha varit ett varmt och fint omhändertagande och bemötande från land-

skapsregeringen om de inte hade haft det lilla tillägget att kommun 

skulle upphöra i samband med nästa val. Då blev det en utpressningssi-

tuation som tyvärr är tråkig och inte nödvändig i det här samman-

hanget. Som jag sade i mitt anförande så om man skulle sköta situation-

en med Sottunga på rätt sätt så kunde det bli det goda exemplet som 

man kan använda i den fortsatta processen. 

Herr talman! Det var inte det som jag begärde ordet för, utan minister 

Perämaa pekade på lagstiftningen i samband med lagstiftningen om 

landskapsandelarna och det stora projektet som landskapsregeringen 

jobbar med och att det är där man kan göra ändringar och det är riktigt. 

Utskottet får rätta mig om jag har tolkat fel, men jag tolkade nog situat-

ionen i vårt utskott som att det fanns en vilja att gå in och göra snabbare 

ändring kanske när det gäller särskilt understöd eller någonting annat. 

Särskilt understöd skulle vara bra att göra, kanske inte ens en lagänd-

ring utan det kanske bara är motiveringen som man behöver komplet-

tera för att det ska kunna användas. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag kan inte tolka de bakomliggande diskussionerna i ut-

skottet av det enkla skälet att jag inte var närvarande i utskottet under 

de diskussionerna. 

Landskapsregeringen har begärt och får förmodligen, efter några mi-

nuter till, fullmakt att bevilja ett övergångsstöd till Sottunga kommun. 
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Utskottet säger att man ska se över regelverket för dylika stöd. Jag fin-

ner ingenstans att utskottet säger att det är inom ramen för särskilt un-

derstöd. Det är endast centern, ltl Roger Nordlund, som har nämnt de 

orden här, inte finansutskottets ordförande. Möjligen har jag tolkat det 

här fel, men när jag läser det beslut som har fattats så ger det oss råg i 

ryggen att titta på frågorna på ett brett spektrum. Det är ju det som cen-

tern har begärt, vi ska också se på Sottunga som en del av den stora hel-

heten och kanske inte stifta enskilda lagar bara för Sottunga. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Roger Nordlund, replik 

Talman! Det är precis på det sättet att övergångsstöd inte finns i någon 

lagstiftning, utan det är ett förslag som landskapsregeringen tar till i det 

här sammanhanget. Det är klart att man kan göra så, man åsidosätter 

och det finns inte något lagrum, men finns det en majoritet så kan man 

göra på det sättet också.  

Angående särskilt understöd så tycker jag att det ändå finns en poäng 

med att titta på det. Oberoende av situationen på Sottunga det närmaste 

året så även i en kommande kommunstruktur så tycker jag att skulle 

vara bra om den paragrafen kunde utvecklas så att den faktiskt går att 

använda så att det är inte bara blir en tom bokstav som det tyvärr har 

varit hittills.  

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Man blir konfunderad över att just ltl Roger Nordlund 

lyfte upp frågan om särskilt understöd i det här sammanhanget när 

samma person, inom ramen för ämbetet finansminister, för några år se-

dan valde att inte bevilja Sottunga ett särskilt understöd. Då var situat-

ionen inte lika dramatisk eller lika tillspetsad som nu. Dåvarande fi-

nansminister valde då, som sagt, att inte bevilja ett särskilt understöd. 

Istället gick finansministern in för att bevilja ett lån utan stöd i lagen. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Vtm Veronica Thörnroos 

Tack, talman! Bästa ledamöter, jag vill inledningsvis börja med att tacka kol-

legiet i finans- och näringsutskottet. Vi har haft många givande diskussioner 

och många goda skratt. Det är inte alltid som frågeställningarna har varit re-

geringsblocket mot oppositionen, tidvis har det även funnits andra lagupp-

ställningar. 

Den tidspress, som åtminstone en ledamot i utskottet har gett uttryck för, 

kommer inte från oppositionspartierna. Vi valde, efter förfrågan, att korta ner 

budgetmotionstiden från fyra till två dagar. Vi har varit väldigt modesta, 

tycker jag själv, vad gäller antalet höranden. Jag tycker att vi tillsammans har 

arbetat väldigt konstruktivt. Jag vill ge alla ett tack för det, inte bara ordfö-

rande utan även till de andra i kollegiet. 

Jag vill beröra två saker; Pommern och Sottunga.  

Jag börjar lite försiktigt med Pommern. Jag har inga åsikter om huruvida 

det ska vara en torrdocka eller inte, om det ska vara nitar eller inte eller hur 
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de tekniska lösningarna ska se ut. Jag fick alldeles nog av tekniska lösningar i 

Ålands lagting i samband med Vårdöbron. Då hade vi ett antal, som jag upp-

fattade det, experter här på byggnationen under vatten, så jag avhåller mig 

från det. 

Det som lite stör mig i processen om Pommern är inte pengarna, jag har 

ingenting emot det, men det verkar inte finnas någon form av ett skriftligt av-

tal. Ända sedan jag kom in i lagtinget 2003 så har jag hört att det finns ett av-

tal mellan landskapet och Mariehamns stad som säger hur fördelningen av 

medel ska se ut. Men det är ännu ingen som har kunnat presentera detta av-

tal, varken grundavtalet där landskapet går med in eller ett avtal nu kring 

dockan. Jag tycker att det vore klädsamt om landskapsregeringen kunde ta 

till sig den kritiken och inleda en process tillsammans med Mariehamns stad 

så att vi får en vettig och värdig dokumentation kring detta. Jag tror att alla 

vinner på det.  

Vad gäller Sottunga så har jag, tillika som mina kollegor i finans- och nä-

ringsutskottet, inga möjligheter att i detalj säga vad höranden har sagt för så 

ser lagstiftningen ut. Jag tycker att vi har en stark samsyn kring att Sottunga 

kan behöva få ekonomiskt stöd. Vi har i dagsläget ingen lagstiftning för det.  

Å andra sidan har vi inget avtal med Mariehamns stad heller, som får 5 

miljoner, så det ena utesluter väl inte det andra. 

Det som störde oss och mig är skrivningarna i tilläggsbudgeten. Man an-

vänder en terminologi som inte tidigare finns, man talar om ett övergångs-

stöd. Man skriver också att det här stödet kommer att kopplas så att Sottunga 

ska upphöra som egen kommun. Det är den delen som vi har vänt oss emot, 

inte mot stödet, det vill jag vara tydlig med. 

Avslutningsvis vill jag här och nu under diskussionen avisera att vi kom-

mer att lägga ett ändringsförslag i samband med detaljmotiveringen. Tack. 

Ltl Ingrid Johansson, replik 

Tack, talman! I en tidigare replikväxling diskuterade jag investeringen i 

Pommerndockan och syftade på avtalet med staden. Man söker bidrag 

ur penningautomatmedel och sedan fattar lagtinget beslut genom bud-

geten. Det verkar såtillvida inte föreligga något behov, formellt sett, av 

ett avtal för just hanteringen av Pommern. 

Sedan vill jag ytterligare poängtera för vtm Thörnroos att det inte står 

i tilläggsbudgeten att Sottunga ska upphöra som kommun. 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! De jurister som jag har fört ett resonemang med är nog av 

den bestämda uppfattningen att landskapet, i det här fallet landskapsre-

geringen, bör ha ett avtal med Mariehamns stad. Mariehamns stad har 

ju de facto sedan ett avtal med sjöfartsstiftelsen. Det avtalet är väldigt 

noga reglerat har jag förstått, jag känner inte till detaljerna i det. Jag de-

lar inte den analysen att om man får PAF-medel så behöver man inte 

har något avtal med någon, det känns lite främmande för mig. 

Jag citerar ur tilläggsbudgeten: ”Kommunindelningslagen och det 

fortsatta arbete med kommunreform avgör slutligen till vilken kom-

mun Sottungas befolkning ska höra”. ”Avgör slutligen till”, indirekt står 

det att Sottunga ska upphöra. 
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Ltl Ingrid Johansson, replik 

Talman! Det är inte riktigt klädsamt att oppositionen driver in polemik i 

tilläggsbudgeten på det här sättet. Oppositionen menar att landskapsre-

geringen säger att Sottunga ska upphöra, det står det inte de facto. 

Låt mig här läsa ur lagstiftningen gällande Pommerndockan. Det står: 

”I enlighet med vad landskapets budget anges fördelas den beräknade 

avkastningen till särskilda mottagare och för särskilda ändamål i 

landskapets budget.” Jag får känslan av att vtm Thörnroos lite blandar 

ihop det här med eventuella årliga bidrag. Tilläggsbudgeten handlar de 

facto om den här enskilda investeringen i en torrdocka.  

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Talman! När jag lyfte fram avsaknaden av avtal mellan landskapsrege-

ringen och Mariehamns stad så avsåg jag dels den årliga utbetalningen 

och dels att det nu även saknas ett skriftligt avtal för dockan. Jag har 

inte motsatt mig det substantiella i frågan, huruvida man ska få pengar 

eller inte. 

Vad gäller Sottunga så står det, vilket jag tidigare citerade; ”avgör 

slutligen till vilken kommun Sottungas befolkning ska höra”. Avgör 

slutligen till vilken kommun Sottungas befolkning ska höra - därmed är 

det ganska glasklart att Sottunga som kommun kommer att upphöra, 

enligt det här förslaget.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Vtm Thörnroos behöver få tilläggsinformation till 

den delen att Pommern har förts över till en stiftelse. Pommern är inte 

Mariehamns stads längre. Jag noterar mycket olyckligt den retorik som 

vtm Thörnroos och centern använder. De försöker jämföra stödet till 

Sottunga och utbetalningen till torrdockan och få det till en liknelse av 

regionalpolitik. Det är inte regionalpolitik! Anser vtm Thörnroos att 

Kastelholms slott är regionalpolitik till Sunds fördel? 

Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Jag fick idag information av museichefen som är ansvarig 

och med i sjöfartsstiftelsen. Vi fick information om att Mariehamns stad 

står som ägare för Pommern, men att stiftelsen har fått i uppdrag att 

förvalta kulturarvet både materiellt och immateriellt. Det är möjligt att 

jag är felinformerad där. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Jag ger återigen en möjlighet för vtm Thörnroos att 

bemöta det djupt olyckliga i att använda Pommern i en diskussion om 

regionalpolitiska utbetalningar och stöd. För egen del anser jag att 

Pommern är en viktig symbol för hela Åland och viktig för hela det 

åländska kulturarvet. Att börja dra in regionalpolitik och jämföra med 

stöd till en enskild kommun i skärgården känns helt främmande för mig, 

precis i likhet med Kastelholms slott för Sunds del. Hur ser vtm Thörn-

roos och centern på det här? Det är viktigt att få fram. 
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Vtm Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Vad jag försökte påvisa i mitt anförande har ingenting 

med regionalpolitik att göra. Jag försökte belysa att stöd kan ges och har 

getts, trots att det inte finns en laglig grund. Det var det som var po-

ängen. 

Talmannen 

Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Stephan Toivonen 

Herr talman! Ärade ledamöter, jag fortsätter mitt anförande. Jag tänker 

nämna lite kort om Sottunga. Jag frågade för andra gången om det låg någon-

ting i ryktena om att minister Perämaa hade strukit något bidrag som redan 

var beviljat till Sottunga. Eftersom jag inte fick något svar får vi utgå ifrån att 

det var på det sättet. Kanske det ligger någonting i det som centern sade, att 

den här diskussionen har med kommunsammanslagningen att göra? Det är 

enbart spekulationer, jag ska inte tala mera om det. 

Jag tänker inte ta upp Pommern mera.  

Kraftnät Åland har ju inte någon pratat så mycket om. Det är ett stöd på 

3,2 miljoner som jag tycker att man kanske borde nämna och titta lite på. Jag 

ställde några frågor tidigare i remissdebatten som jag inte fick svar på. Nu har 

jag några frågor till. Det är så här med mig, vilket jag tror att ni har noterat, 

att om jag inte får svar på en fråga så misstänker jag att det kanske ligger en 

hund eller uggla begraven och då kommer det fyra frågor till, tyvärr.  

(Det hörs sorl från salen) 

Det är väl jag som har taltur nu, tror jag. Det gläder mig att lantrådet är på 

plats i alla fall. Kanske jag kan få svar på frågorna då?  

Varför ska det här stödet betalas under fyra år i följd, varför inte allt på en 

gång? Det är en märklig fördelning. Det leder onekligen till den tanken om 

det är meningen att det här ska fortsätta? Kanske minister Gunell, minister 

Perämaa eller lantrådet har åsikter om det? Därför ställer jag frågorna här, så 

att vi alla i lagtinget kan få höra svaren och även allmänheten. Jag tror att det 

är en ganska viktig fråga. 

Jag tittade lite i bokslutet. Ja, ltl Igge Holmberg, jag vet skillnad på inve-

steringar och årliga utgifter osv. Men jag noterade till min förvåning att sen-

ast var resultatet före bokslutsdispositioner 800 000 euro. Sedan har man 

gjort överavskrivningar med 800 000 för resultatet är exakt noll och samma 

sak gjorde man året före. Är det slumpens samband att 800 000, som man 

nu vill ha per år, råkar vara exakt samma som den vinst som man har haft 

före bokslutsdispositionen? Jag vet inte om det är så eller inte och därför frå-

gar jag mig det. 

Jag ser även i finansutskottets betänkande att man också är öppen för på 

vilket sätt pengarna ska betalas in. Då frågar man sig; vad är baktanken med 

att betala in det på det ena eller på det andra sättet? Är det någonting som ni 

vågar berätta om öppet eller ska det enbart diskuteras i slutna rum som ex-

empelvis i utskottet?  

I det första anförandet tror jag att ministern talade om soliditeten som 

eventuellt är för låg. Enligt en kommentar i bokslutet så är nu soliditet 15,9. 

Om man tillför det här kapitalet så är soliditeten 18,8. Om man räknar utgå-

ende från siffrorna i bokslutet så är faktiskt soliditeten 17,5 redan nu. Nor-
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malt sägs att soliditet behövs om det finns osäkerhet när det gäller olika 

marknader; råvaror eller försäljningsmarknader. Kraftnät Åland känns 

kanske inte som sådant bolag i princip med monopolsituation osv. Mån tro 

inte en soliditet kring 20 procent eller 17,5 procent kan räcka? Jag tycker att 

det argumentet inte känns så säkert. 

Förra gången i remissdebatten ställde jag frågan att regeringen kanske för-

söker gömma undan misstagen från förra regeringen och lät dörren vara öp-

pen för att det kanske inte berodde på liberalerna. Men jag fick i en replik 

höra att i föregående regering så var det här redan aktuellt och då insåg jag 

att samtliga partier här utom Åländsk Demokrati och Ålands Framtid är 

bundna av Finlandskabeln på olika sätt. Ni har alla verkat för kabeln och där-

för är det uppenbart att ingen har debatterat den överhuvudtaget här i salen. 

Minister Perämaa sade att samtliga är för Finlandskabeln. Det kanske var 

så tidigare men jag kommer nog att lämna en avvikande mening. Det skulle 

vara intressant att veta vad Finlandskabeln indirekt har kostat Ålands befolk-

ning de senaste tolv månaderna och hur mycket har kabeln använts under de 

senaste tolv månaderna? Då kan vi lite få en proportion på hur bra den här 

investeringen har varit. 

Avslutningsvis aviserar jag ett förslag om att det här bidraget ska strykas 

om vi inte få några förklaringar till hur det ska göras. Jag aviserar strykning 

av momentet. Tack. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Till det senaste kan vi bara konstatera att Vd:n för Kraftnät 

Åland också besökte utskottet och kunde ha informerat om detaljerna 

för kostnaderna för Finlandskabeln. Det är i och för sig hedrande att ltl 

Toivonen räknar med att en finansminister ska så detaljerade kunskaper 

att man kan debattera det här. Det här lagtinget har diskuterat Fin-

landskabeln oerhört mycket, speciellt under de åren den skulle förverk-

ligas. Det ordnades öppna utskottshöranden, märk väl, där alla kunde få 

ta del av saker och ting, så det har diskuterats oerhört mycket. 

Jag återkommer till likviditetslånet i nästa svar. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, herr talman! Det är intressant att hänvisa till tidigare debatter, 

varav de flesta har varit före denna lagtingsperiod som jag och många 

andra, som också är nya här i lagtinget, inte haft någonting att göra 

med. Varför inte svara på frågorna här istället? Det förstår jag inte. 

Minister Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Finlandskabeln kostade 125 miljoner euro. Vad den kos-

tade ålänningarna exakt, via överföringsavgifter under de senaste tolv 

månaderna, det svaret har jag inte så här rakt av. Det vore väl konstigt 

om en minister ska ha så detaljerade möjligheter att svara på frågor. 

Gällande Sottunga och likviditetslånet, ja Sottunga hade inte lyft hela 

summan. Det kom en förfrågan före årsskiftet om de pengarna fanns 

tillgängliga, men vi kunde konstatera att budgettekniskt förföll beloppet 

vid årsskiftet. Pengarna fanns inte längre tillgängliga, de borde ha bud-

geterats om. Sottunga lämnade inte in någon ansökan om att få ut me-

del. 
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Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack för svaret, ministern! 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! Ltl Toivonen blandar in Finlandskabelns kostnader i 

tilläggsbudgeten och de berör egentligen inte tilläggsbudgeten. Han 

hävdade att hela Ålands lagting har varit eniga om att satsa på Finlands-

kabeln. Om ltl Toivonen hade lyssnat på ltl Jonsson när han pratade 

senast här i lagtinget så informerade han ganska tydligt om att Ålands 

Framtid hade en annan åsikt när det gällde reservkraften. Vi var det 

enda partiet som hade ett annat förslag när det gäller investering till re-

servkraften. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, herr talman! Det var också min uppfattning. Jag måste ha uttryckt 

mig oklart. Såsom ltl Eklund sade så trodde jag också att det var, att ni 

inte var inblandade. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? 

Ltl Stephan Toivonen 

Tack, herr talman! Ja, inte fick jag så mycket svar på de andra frågorna när 

det gällde Kraftnät. Jag fick svar angående Sottunga, tack, det klarnade lite. 

Varför får jag inte svar? Det ger inte någon trovärdighet och man skyller på 

helt andra saker. Vad har det med min personlighet att göra? Jag har inte haft 

någon del i de här besluten, vare sig nu eller tidigare. Varför ska ni gå på mig 

som person istället för att öppet svara på mina frågor?  

När det gäller kostnaderna så har jag ibland faktiskt svar på mina frågor. 

Kraftnät Åland hade räntekostnader på ungefär 1,45 miljoner senaste år. Fin-

landskabeln trodde jag att hade kostat 125 miljoner. Bidraget var 50 miljoner, 

så det betyder 75 miljoner och avskrivning på ungefär 2,5 miljoner per år. 

Finlandskabeln har kostat cirka 4 miljoner senaste år. Dessutom har man inte 

bara kabeln kall utan den ska vara i vänteläge. Kostnaderna är kanske 4,2 

miljoner. Vad jag har förstått så användes Finlandskabeln överhuvudtaget 

inte under det senaste året. Så har det varit. Är det nu sedan en bra investe-

ring?  

Jag har ju tidigare motionerat om att ministrarna ska vara närvarande för 

att man ska få svar, men man får inte heller svar fast de är närvarande. Var 

och en får ju dra sina slutsatser. Jag gissade att jag inte skulle få något svar. 

Men finns det någon annan som kan ge svar på de här frågorna? Om det är 

800 000 euro i samband med vinsten, varför ska det vara fyra år osv.? Jag 

började bläddra i årsredovisningen. Jag kunde ju fråga ordförande i finans- 

och näringsutskottet, men det tänker jag inte göra. Jag tänker fråga revisorn i 

Kraftnät Åland som också sitter här, Tage Silander. Det är lite märkligt att 

samma person som är revisor i ett bolag också sitter som ordförande i finans-

utskottet och beviljar ett stöd på 3,2 miljoner. Men så görs det. Kanske jag 

kan få svar av ltl Silander om de här frågorna? Varför ska det vara fyra år, 

varför är det 800 000 euro. Varför behöver soliditeten vara mera än 17,5 eller 
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varför är den 17, 5 när man räknar och varför står det 15,9? Jag tror nog att ni 

känner till det. Tack.  

Talmannen 

Innan jag släpper fram repliken så vill jag påminna om att jävsreglerna när det gäller 

lagtingsledamöterna finns i lagtingets lagtingsordning och arbetsordning och är synner-

ligen stränga. De gånger man är jävig så ska det beröra en personligen mycket tydligt.  

Ltl Tage Silander, replik 

Tack, herr talman! För det första gällande min roll som ordförande i fi-

nans- och näringsutskottet, tillika revisor i Kraftnät Åland, så uppfattar 

jag det själv, så opartisk som jag är, som något som är mycket bra för 

den här församlingen. Jag kan sitta där och granska alla handlingar på 

ett mycket bättre sätt än vad jag skulle kunna om jag inte var ordfö-

rande. Till den delen är det bara en fördel.  

Hur man sedan fördelar kapitalinsatserna på fyra år, så rent tekniskt 

kunde man göra det på ett år och naturligtvis sätta in hela beloppet 

omedelbart. Men om tanken är att i någon mån dämpa prisutvecklingen, 

där man har noterat att man avser att höja priset successivt flera år i 

rad, som ltl Toivonen säkert också har läst, så motsvarar de här insat-

serna en sådan höjning fyra år i rad. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Ja, men eftersom vinsten före bokslutet nu är 800 000 euro så förstår 

jag inte varför man behöver kapitaltillskottet?  

Ltl Tage Silander, replik 

Kapitaltillskottet är ju en uttrycklig viljeyttring eller begäran från Ålands 

folk, lagtinget, att ett aktiebolag ska dämpa sin prisutveckling. Det gör 

man på ett sådant här sätt. Man stärker kapitalet för att under några år 

kunna dämpa en prisutveckling som kanske ändå ökar så småningom. 

Ltl Stephan Toivonen, replik 

Tack, herr talman! Tack för svaren! Det blev lite klarare än tidigare i alla 

fall.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Talmannen vill påminna om att enligt 75 § arbetsordningen för Ålands lagting så ska ett 

förslag som en lagtingsledamot har lagt fram i plenum och som inte finns i handlingar-

na lämnas skriftligen till talmannen. 

Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.  

Detaljbehandlingen börjar. 

I detaljbehandlingen föreläggs först avsnittet Verksamhet, därefter avsnitten Överfö-

ringar, Skattefinansiering, Finansiella poster och Resultaträkningsposter samt slutligen 

Investeringar, Lån och Övriga finansieringsinvesteringar.  

Avsnitten föreläggs i sin helhet men då ändringsförslag aviserats föreläggs avsnitten per 

avdelningar och kapitel jämte detaljmotiveringar.  

Sedan föreläggs betänkandets klämmar och slutligen dess allmänna motivering. Kan 

förfaringssättet godkännas? Godkänt. 
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Först föreläggs avsnittet Verksamhet i dess helhet. Avsnittet är godkänt. 

Föreläggs nu avsnittet Överföringar enligt avdelningar och kapitel jämte detaljmo-

tiveringar. 

Föreläggs Avdelning 3 Finansavdelningens förvaltningsområde kapitel för kapitel. 

Föreläggs Kapitel 330 Allmänna stöd till kommunerna. 

Begärs ordet? 

Vtm Veronica Thörnroos 

Tack, talman! I enlighet med reservationen, som finns bifogad till finans- och 

näringsutskottets betänkande, föreslår jag att följande text fogas till betän-

kande som ett nytt tredje stycke under momentet 33000, Allmänna stöd till 

kommunerna: ”Utskottet betonar vikten av att frågan om Sottungas ekonomi 

inte sammanblandas med frågan om en kommunstrukturomvandling.” 

Ltl Britt Lundberg 

Herr talman! Jag ber att få understöda vtm Thörnroos förslag. 

Talmannen 

Vtm Veronica Thörnroos, understödd av ltl Britt Lundberg, har föreslagit att att föl-

jande text fogas till betänkandet som ett nytt tredje stycke under moment 33000 All-

männa stöd till kommunerna: ”Utskottet betonar vikten av att frågan om Sottungas 

ekonomi inte sammanblandas med frågan om en kommunstrukturomvandling.” Är re-

dogörelsen riktig? Riktig. 

Omröstning kommer att verkställas. 

Den som omfattar utskottets betänkande, röstar ja; den som omfattar vtm Thörnroos 

ändringsförslag, röstar nej. 

Ltl Jörgen Pettersson 

Jag förslår en öppen omröstning. 

Vtm Veronica Thörnroos 

Jag stöder förslaget om öppen omröstning. 

Talmannen 

Öppen omröstning har begärts, understötts och kommer att därför att verkställas. 

Jag ber lagtingsledamöterna Ingrid Johansson och Axel Jonsson att biträda vid om-

röstningen.  

Den som omfattar utskottets betänkande, röstar ja; den som omfattar Vtm Thörnroos 

ändringsförslag, röstar nej. 

Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd. 

Upprop. 

Omröstningen har resulterat i 17 ja-röster och 13 nej-röster. 

Lagtinget har alltså godkänt utskottets betänkande. 

Föreläggs kap 350 Penningautomatmedel. 

Begärs ordet? 

Ltl Bert Häggblom 

Herr talman! Jag föreslår att moment 35000, Penningautomatmedel reser-

vationsanslag stryks. Det är anslaget för byggandet av en torrdocka. 
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Ltl Stephan Toivonen 

Tack, herr talman! Jag föreslår att momentet sänks från 5 miljoner till 4 mil-

joner.  

Talmannen 

Ltl Toivonen föreslår alltså enligt den budgetmotion som har lagts. Ska det uppfattas 

så?  

Ltl Lars Häggblom 

Herr talman! Jag stöder ltl Bert Häggbloms förslag.  

Talmannen 

Under diskussionen har ltl Toivonen förslagit att anslaget för byggandet av en torrdocka 

under momentet 35000, Penningautomatmedel, sänks med 1 miljon euro. Förslaget har 

inte vunnit understöd varför det förfaller. Konstateras.  

Ltl Bert Häggblom, understödd av ltl Lars Häggblom, har föreslagit att anslaget för byg-

gande av torrdocka under moment 35000, Penningautomatmedel, stryks. Är redogörel-

sen riktig? Riktig. 

Omröstning kommer att verkställas.  

Den som omfattar utskottets betänkande, röstar ja; den som omfattar ltl Bert Hägg-

bloms ändringsförslag, röstar nej.  

Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.  

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

Majoritet för ja. Lagtinget har alltså godkänt utskottets betänkande. 

Föreläggs avdelning 4 Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde i dess helhet. 

Godkänd. 

Föreläggs avdelning 6 Näringsavdelningens förvaltningsområde i dess helhet. Godkänd. 

Föreläggs Ofördelad minskning överföringskostnader. Godkänt. 

Föreläggs avsnittet Skattefinansiering, Finansiella poster och Resultaträkningsposter i 

sin helhet. Avsnittet är godkänt. 

Föreläggs avsnittet Investeringar, Lån och Övriga finansinvesteringar i sin helhet. Av-

snittet är godkänt. 

Därmed är sifferstaten behandlad. 

Föreläggs nu de till betänkandet fogade klämförslagen var för sig.  

Föreläggs det första klämförslaget. Godkänt. 

Föreläggs det andra klämförslaget. Godkänt. 

Föreläggs det tredje klämförslaget. Godkänt. 

Klämmarna är därmed behandlade. 

Föreläggs slutligen betänkandets allmänna motivering. Motiveringen är godkänd. 

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

Enda behandling 

7 Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2015 samt landskaps-

regeringens redogörelse över årsredovisningen per den 31.12.20145 

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 17/2015-2016 
Landskapsrevisionens berättelse RB 1/2015-2016 
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Landskapsregeringens svar på revisionsberättelsen RB 1/2015-2016-s  
Landskapsregeringens redogörelse RS 3/2015-2016 

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. 

Diskussion. 

Ltl Tage Silander 

Herr talman! Här får vi nu göra en liten tillbakablick. Vi går till år 2015, års-

bokslut. 

Upplägget av årsredovisningen har genomgått stora förändringar i syfte att 

göra informationen mera läsarvänlig och överskådlig, och det ska medges att 

man har kommit långt på den vägen, även om det alltid förstås kommer att 

finnas möjligheter att förbättra och finslipa informationen. 

Utan att desto mer gå in på det ekonomiska utfallet för året nöjer jag mig 

här med att konstatera att resultatet före förändring av reserveringar uppgick 

till ett underskott om 10,07 miljoner euro, att jämföras med ett motsvarande 

överskott om 12,79 miljoner euro året därförinnan. Försämringen av resulta-

tet före reserveringar uppgick därmed till 22,86 miljoner euro. Till allra 

största delen beror förändringen på PAF-medlens inverkan på resultaträk-

ningen. Det här är uppgifter som ni alla känner till. 

Herr talman! Landskapets verksamhet är till absolut övervägande del en 

serviceorganisation. I en serviceorganisation är som bekant personalresur-

serna oerhört viktiga. För ett bra resultat är det av största vikt att personalen 

trivs, mår bra, känner sig hörd och nyttig, och därtill att ledarskapet både 

stöttar och utvecklar.  

En indikator värd att följa är sjukskrivningarna. Ur årsredovisningen kan 

man läsa att sjukfrånvaron ökade med 7,7 procent jämfört med år 2014. Om 

så verkligen är fallet är det skäl nog att fördjupa sig i orsakerna. Oavsett vilka 

orsakerna än är stöder utskottet landskapsregeringens ambitioner att ut-

veckla de förebyggande insatserna och även att man avser att utveckla perso-

nalens friskvårdsmöjligheter. Bra så, och absolut nödvändigt, oavsett vad siff-

rorna visar.  

Men ändå, tillbaka till siffrorna. I bokslutet för år 2015 anges att sjukfrån-

varon har ökat med 7,7 procent. En sådan uppgift borde få alarmklockorna 

att ringa. Samtidigt informerar man om att sjukledigheten uppgick till 9 211 

dagar. I bokslutet för år 2014 uppges att den totala sjukledigheten uppgick till 

11 687 dagar. Enligt just dessa två uppgifter minskade sjukfrånvaron med 

21,2 procent. Det är något här som inte stämmer.  

Så varför anges det då i årsredovisningen att sjukfrånvaron har ökat med 

7,7 procent? Min icke verifierade teori är att jämförelsen avser förändringen 

av sjukledighetens andel av den totala ledigheten. Det kan vara rätt, det kan 

vara fel, jag har inte analyserat det mera än det som står i respektive årsbok-

slut. 

I bokslutet för år 2014 anger man i diagrammet att sjukledigheten uppgick 

till 16,0 procent av all frånvaro. I bokslutet för år 2015 ser man att motsva-

rande andel var 23,7 procent. Skillnaden här är 7,7 procentenheter, inte 7,7 

procent. Och siffran anger inge sjukfrånvaron, utan andelen av den totala 

frånvaron. Möjligen finns det en annan förklaring, men hittills har jag inte 

hittat den. 
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Det skulle vara tacksamt om uppgifterna om frånvaroorsaker kunde klar-

göras tydligt, dels i antal dagar per frånvaroorsak, dels som en tid sträcka på 

låt säga fem år, så att man också kan följa med trendutvecklingen. 

En ännu viktigare uppgift än sjukfrånvaron, och andra frånvaroorsaker an-

givna i antal dagar, är sjukfrånvaroprocenten. I bokslutet finns ingen uppgift 

om detta mycket viktiga nyckeltal. Vi vet alltså inte utgående från bokslutet 

om sjukfrånvaroprocenten är 3, 4 eller 5 procent. Det är en uppgift som 

måste tas fram och som också den måste redovisas för ett antal år i följd. Bara 

på det sättet kan vi möjligen dra slutsatser om t.ex. landskapets personalpoli-

tik, ledarskap och förebyggande arbete. Personalenheten är mycket medveten 

om dessa brister och gör sitt allra yttersta för att nu komma i fas med de be-

hov som jag här redogör för.  

Orsaken till att sjukfrånvaroprocenten inte redovisas är med största sanno-

likhet att vi inte vet hur många anställda som finns inom landskapsförvalt-

ningen, alltså omräknat till medelantal anställda. Den uppgiften går tyvärr 

inte att få fram, även om vi nu hyser en förhoppning om att nya personalad-

ministrativa system ska kunna ge svar på dessa frågor. 

Det skulle, förutom för att kunna avgöra sjukfrånvaroprocenten, även vara 

ytterst viktigt att kunna mäta arbetsresursen totalt och per enhet och hur 

dessa värden förändras över åren. Det här är just nu en allvarlig brist som 

måste åtgärdas så snabbt som möjligt eftersom resurstilldelning är en av de 

viktigaste uppgifterna vi som politiker har. 

Herr talman! Nu över till ett par andra saker.  

Först några ord om Ålands hälso- och sjukvårds IT-situation som revisorn 

också berör. Utskottet har erfarit att situationen är bekymmersam, eller rent 

ut sagt allvarlig. Det finns uppenbarligen ett stort gap mellan önskad och 

upplevd situation. Här kan vi bara vädja till alla inblandade parter om att inte 

bara skapa en gemensam målbild, utan att också på bästa sätt, och snarast, 

hitta en väg för att nå denna målbild. 

När det sedan gäller Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet har frågan 

ställts om en styrelse ska finnas eller inte finnas för myndigheten. Jag har 

förstått att huvudspåret ändå är att en styrelse ska finnas. Landskapsrevi-

sorns åsikt är att styrelsen gott och väl kan avvecklas om den inte har andra 

uppgifter än för närvarande. Om styrelsen alltså blir kvar bör man därmed 

granska styrelsens roll och uppgifter. Utskottet har härtill förenat sig med 

lag- och kulturutskottets resonemang om att landskapsregeringen bör företa 

en utvärdering av konsekvenserna av lagpaketet om tillstånds- och tillsyns-

myndighet för social- och hälsovården. 

Herr talman! I övrigt önskar jag hänvisa till finans- och näringsutskottet 

betänkande. Utskottet föreslår att lagtinget antecknar sig landskapsrevision-

ens berättelse och landskapsregeringens svar gällande effektivitetsrevisionen 

för år 2015, samt landskapsregeringens redogörelse över årsredovisningen 

per den 31.12.2015 för kännedom, samt att utskottets betänkande bringas till 

landskapsregeringens kännedom. Tack. 

Ltl Tony Wikström, replik 

Tack, herr talman! Tack för de siffrorna och uppgifterna. Det ringer 

verkligen varningsklockor, sjukfrånvaron har ökat med 7,7 procenten-

heter.  
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Jag vill gärna lyfta upp en käpphäst och en idé som jag har haft i 

många år. Jag har varit personlig tränare förr i tiden, fast det kanske 

inte syns just idag, och där ingår det en hel utbildning och uppgifter. 

Träning på arbetstid är en sak som verkligen kan ge stort resultat. Det 

finns empiriska siffror och fakta bakom detta. Det är ingenting som man 

bara hoppas på. Det har visat sig i de nordiska länderna att det ger resul-

tat och det ger resultat väldigt fort, inte bara i sjukfrånvaro utan upplevd 

lycka och välmående.   

Ltl Tage Silander, replik 

Tack, herr talman! Det kan ju vara en idé. Själv har jag nog grundin-

ställningen att var och en bör ta sitt ansvar och hålla sig i form på friti-

den.  

Ltl Tony Wikström, replik 

Tack, herr talman! I just den rapporten som jag har idag ser man att vid 

en satsning så sänktes arbetstiden från 40 timmar till 37,5 timmar, alltså 

man fick 2,5 timmar betald arbetstid att träna på. För den gruppen som 

hade tränat så sjönk sjukfrånvaron med 21 procent. För de som fick 2,5 

timmar fritid så sjönk sjukfrånvaron med 11 procent. Så det finns belägg 

för det här. Jag tycker verkligen att det är en intressant väg att gå som 

ger många fördelar. Vi har också många företag på Åland som sysslar 

med den här branschen. Det ger ringeffekter, tror jag.  

Ltl Tage Silander, replik 

Ja, vi noterar den åsikten.  

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl John Holmberg 

Tack, herr talman! Tack utskottsordförande Silander. Det var väldigt bra på-

pekanden kring sjukfrånvaron. 

Jag vill i mitt anförande koncentrera mig på sjukfrånvaron och årsverken. 

Det är en viss upprepning, men ändå lite mera på detaljnivå.  

Tydliga strukturer sparar pengar. Det är därför mycket positivt att land-

skapsregeringen via ett nytt personaladministrationssystem kommer att få en 

helt annan bild av personalsituationen, främst via nyckeltalet årsverken som 

per automatik ger en tydlig bild av sjukfrånvarons storlek och detaljer kring 

denna. Ett modernt system gör givetvis hela personaladministrationen mer 

lättarbetad. Idag går det inte att få fram antal årsverken utan man är tvungen 

att använda sig av antalet anställda och utgående från detta göra svårberäk-

nade uppskattningar kring antal personer som arbetar inom förvaltningen. 

Idag är det svårt, för att inte säga omöjligt, att jämföra sjukfrånvaron med 

motsvarande förvaltningars. Det är t.o.m. svårt att år från år jämföra med sig 

själv om inte uppgifterna är jämförbara. Via ett modernt PA-system kan 

mycket information plockas ur systemet som också gör det lättare att göra 

proaktiva åtgärder.  

När det gäller sjukfrånvaron i sig har landskapsregeringen en intressant 

färdplan. Genom att genomföra en personalenkät under hösten kommer man 

att få en bra bild av personalens friskvårdsvanor och åsikter kring dessa. Det 

är även roligt att se det nytänk i de friskvårdsaktiviteter som erbjuds persona-
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len. Att idka friskvård behöver inte endast handla om fysisk aktivitet. Alla hit-

tar inte sin favorit bland de fysiska aktiviteterna och här kommer kulturen in 

som ett bra alternativ, speciellt viktigt när vi talar psykisk ohälsa.  

I den motionskampanj som nu pågår bland de anställda finns även där ett 

nytänk genom att aktiviteterna jakt och fiske räknas in som motionsaktivite-

ter. Allt för att få med så många som möjligt. 

Avslutningsvis vill jag poängtera det viktiga i att göra en s.k. nuläges- eller 

situationsanalys; att se var man är, vart man vill, och vägen fram. Ofta inklu-

derande en s.k. SWOT analys. Då har man skapat en bra plattform att stå på 

för det kommande arbetet. Detta kan givetvis appliceras inom alla områden, 

men gällande sjukfrånvaron är det ett ypperligt tillfälle att göra det i samband 

med att ett nytt system tas i bruk. 

Jag undrar om dessa analyser är något som är vanligare i det privata nä-

ringslivet än inom offentlig förvaltning? Genom dessa analyser är det lättare 

att utveckla och förbättra sina verksamheter.  

Jag vill avsluta med att poängtera att en ökad satsning på friskvård är di-

rekt kopplat till minskad sjukfrånvaro.  Det är bra att minnas i dessa tider. 

Tack, herr talman. 

Vtm Veronica Thörnroos 

Tack, talman! Jag ska helt kort börja med mina tankar kring årsredovisning-

en och sedan fortsätta med effektivitetsrevisionen.  

Vad gäller årsredovisningen så är det ju en historisk tillbakablick och det är 

vackert så. Jag tycker precis som ordförande sade att den har blivit mera 

läsartillvänd. Den har blivit bättre. Samtidigt vill jag uppmana landskapsre-

geringen att i direktiven till underlydande myndigheter och avdelningen bli 

ännu tydligare än vad man har varit tidigare. Vissa saker i årsberättelsen är 

nu skrivna på detaljnivå, medan andra större saker, i mångmiljonklassen, 

sveps förbi och jag tycker inte att det ska vara på det viset. Det är svårt att 

göra adekvata jämförelser mellan avdelningar och olika enheter.  

Vad sedan gäller det system som vi dagsläget har som bland annat beskri-

ver antalet anställda som vi har och hur sjukskrivningarna ser ut så har det 

visat sig undermåligt. Jag vet att landskapsregeringen arbetar med ett nytt 

system. Enligt den information som jag har fått så verkar systemet komma 

igång tidigast år 2018. 

Det som har fått mig att fundera är den statistik som ligger till grund idag, 

när vi jämför olika enheter och när vi jämför olika avdelningar är ju egentlig-

en helt missvisande. I teorin t.ex. i en skola så kan vi ha längre sjukskrivning-

ar. Vi har tio olika vikarier under en tre månaders tid, således är det elva per-

soner vid den enheten, fast det de facto egentligen bara skulle ha behövts en 

person. Jag vill uppmana landskapsregeringen att verkligen arbeta aktivt 

med de här frågorna. Det intressanta är, tycker jag, hur många personer det 

behövs för att driva en verksamhet. Huruvida de personerna sedan är vika-

rier, sjukvikarier, ordinarie anställda eller tillfälligt anställda är av underord-

nad betydelse, inledningsvis i alla fall. 

Jag vill också lyfta upp och stöda den kritik som landskapsrevisorn lyfte 

fram vad gäller internhyran. Det framgår att internräntan i dagsläget är 3,5 

procent och måste ses som relativt hög. Jag ser fram emot att landskapsrege-

ringen har korrigerat detta i samband med budgeten för 2017. Det vore tack-

samt. Nog om årsredovisningen.  
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Jag går sedan över till effektivitetsrevisionen som är den del där revisorn 

själv väljer vilka han eller hon noggrannare vill granska.  

Här vill jag ge mitt och centerpartiets fulla stöd för de skrivningar som 

finns om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Jag avser främst de upp-

gifter som åligger styrelsen. Vi har ju ingen generalplan för hur myndigheter 

ska styras. Det har väl vuxit fram under tid. Vi har arbetsmarknadsmyndig-

heten som inte har någon styrelse. Vi har Ålands miljöskyddsmyndighet som 

har en styrelse men som enligt uppdraget nog är väldigt tandlös. Om man 

bortser från att den styrelsen ska tillställa landskapsregeringen en budget och 

en verksamhetsplan så av de sex punkter som finns angivna som styrelsens 

uppdrag så har tre punkter att göra med personalhantering som utlysande av 

tjänster och anställande av personal för längre än sex månader osv. Om man 

gör en jämförelse med styrelsen för Ålands hälso- och sjukvård så tycker jag 

att den styrelsen har fått ett mandat som gör att den kan driva en sjukvårds-

politik om de så önskar. Speciellt det som finns specificerat i styrelsens upp-

gifter om att uppställa mål och krav för verksamhetsenheterna. Det är ju ett 

styrinstrument som vi anser att ÅMHM helt saknar. Sedan också att bevaka 

landskapets i frågor som rör hälso- och sjukvårdens uppgifter. Det är också 

väldigt välbeskrivet på detaljnivå i reglementet.  

Från centern säger vi så här; landskapsregeringen bör fundera väldigt nog-

grant vad man vill med Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Vill man ha 

en styrelse så bör de få en bättre verktygslåda än vad de har i dagsläget. Tack.     

Ltl Bert Häggblom 

Herr talman! Jag föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 2 november.  

Talmannen 

Ltl Bert Häggblom föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 2 november. 

Ltl Lars Häggblom 

Herr talman! Jag understöder ltl Bert Häggbloms förslag. 

Talmannen 

Under diskussion har ltl Bert Häggblom, understödd av ltl Lars Häggblom, föreslagit att 

ärendet ska bordläggas till plenum den 2 november. Bordläggning kommer att ske. 

Önskar någon uttala sig om bordläggningstiden? Ärendet bordläggs till plenum den 2 

november. 

Remiss 

8 Fullvärdigt medlemskap för Åland i det formella nordiska samarbetet 

Landskapsregeringens meddelande M 4/2015-2016 

Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum. 

Plenum slutar 

En frågestund hålls på fredag 30 september 2016 kl. 09.30 och nästa plenum hålls den 

30 september klockan 10.30. Plenum är avslutat. 
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Frågestunden börjar 

1 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen  

F 4/2015-2016 

Till skillnad från vad som tidigare meddelats är inte hela landskapsregeringen närva-

rande vid dagens frågestund eftersom minister Fellman meddelat att hon är sjuk. 

Vid en frågestund avgör talmannen vem som ges ordet för att ställa en fråga och har rätt 

att förklara frågestunden avslutad även om alla anmälda frågeställare inte fått tillfälle 

att framföra sina frågor. 

Frågeställaren ska rikta sin fråga till en av de närvarande ministrarna. Frågan tillsam-

mans 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 anfö-

rande. Samtliga dessa anföranden får räcka högst en minut.  

Andra lagtingsledamöter och ministrar har inte rätt att uttala sig med anledning av den 

ställda frågan. Talmannen har rätt att avbryta diskussionen när han anser den ställda 

frågan tillräckligt belyst. Begärs ordet? 

Ltl Brage Eklund 

Tack, herr talman! Riktar min fråga till minister Gunell. Vill tacka de större 

partierna att jag fick första taltur eftersom jag har läkartid om en halvtimme. 

Det har kommit till min kännedom att landskapsregeringen fortfarande 

inte har utbetalt alla stöd till jordbrukarna för 2015 års ansökningar, framför 

allt frivilligåtgärder men även försenade utbetalda miljöstöd. Vad är orsaken 

till denna försening, vad har landskapsregeringen vidtagit för åtgärder för att 

rätta till det skedda? 

Vicelantrådet Camilla Gunell 

Frågan med utbetalningar har vi arbetat med under hela året. Orsaken till att 

vi har detta bekymmer beror på datasystemen på rikssidan som har varit un-

der arbete och som tyvärr har försenats. Landskapet Åland blir påverkat av 

detta, vi har tillsammans med tjänstemännen på jordbruksbyrån gjort allt vad 

vi kan för att betala ut manuellt förskott där det har varit möjligt. En större 

utbetalning går ut under oktober, i går överförde jag på ett beslut på sex mil-

joner euro som ska motsvara 80 procent av utbetalningarna via det finska sy-

stemet därifrån det utbetalas. Det är på gång och troligen är pengarna utbe-

talda inom två veckor. 
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Ltl Brage Eklund 

Tack, herr talman! Har hört ryktats om dataprogrammen och systemet som 

inte fungerar. Till min kännedom har kommit att i Finland har stöden för 

2015 betalats ut i månadsskiftet juni, juli och nu är vi inne i september, okto-

ber. Vad är orsaken att ett datasystem är så svårt att bli anpassat här? Även 

om vi vet att det skiljer lite i de olika miljöstöden och frivilligåtgärden kan det 

inte vara en Einstein för att komplettera dataprogrammet med de komple-

ment som behövs? Vi vet att jordbrukarna lyder under stor press och har 

stora ekonomiska bekymmer och varje cent behöver komma i den tid man 

har räknat med, i annat fall kan många blir tvingad att gå till banken. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Vicelantrådet Camilla Gunell 

Jordbruksbyrån känner mycket väl till situationen och vi har en nära relation 

till alla som är beroende, dialogen har inte saknats. Man har försökt medve-

tandegöra alla om läget på bästa sätt. Förseningarna i riket, man har även 

haft förseningar i Sverige med utbetalningarna, när kolumnerna läggs in i da-

tasystemet kommer det åländska kolumnerna in sist och därför blir vi i sista 

ändan av hela systemutvecklingen. Vi är väl medvetna om den ekonomiska si-

tuationen som är pressad för många och har fört diskussioner med bankerna 

för att i den mån det går hjälpa till med likviditet. Under de närmaste veck-

orna ska det vara utbetalt och det betyder en lättnad, 80 procent av de stöd-

berättigade går ut och det är ändå sex miljoner euro. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Ltl Brage Eklund 

Det har framförts från jordbrukarhåll att det är väldigt svårt att följa upp de 

slutliga utbetalningarna, att ha en egenkontroll på att man har fått det man är 

berättigad till. Tänker landskapsregeringen och jordbruksbyrån försöka 

sammanställa att man kan göra en självkontroll, egen kontroll för det tycks 

vara en brist i dag? 

Vicelantrådet Camilla Gunell 

Den sista frågan kan jag inte i detalj svara på hur det ska gå till, vi kan åter-

komma till saken. 

Talmannen 

Följande frågeställare är ltl Harry Jansson, varsågod. 

Ltl Harry Jansson 

Tack, herr talman! Vill ställa en fråga till lantrådet om den speciella roll som 

Sverige har när det gäller Ålands självstyrelse, historisk tillkommet från da-

garna i Genevé 1921. Därmed har Sverige i dag en roll som garantmakt, kin 

state som man talar om i vetenskapsvärlden internationellt. Varför jag aktua-

liserar den frågan är för det jag undrar om fru lantrådet, landskapsregeringen 

har funderat på i vilket skede det är befogat att i ljuset av händelserna, relat-

ionen Åland - Finland informera Sverige på ett officiellt plan om den på-

gående utvecklingen som till vissa delar är ganska negativ? 
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Lantrådet Katrin Sjögren 

Talman! Vi lever i oroliga tider och i vi har ekonomiska utmaningar och då 

hör det till spelet att man hittar syndabockar och ger sig på minoriteter. Vi ser 

ett mönster i Norden, i Europa och i det stundande presidentvalet i USA. Vi 

känner av det också på Åland såsom ltl Harry Jansson påtalar. Det svensk-

språkiga i Finland lever också under hård press. 

Talmannen och jag har haft en mycket tydlig linje, vi har ett bra samarbete, 

talmannen har kontaktat presidenten. Jag träffade statsministern så sent som 

i onsdags. Svenska generalkonsuln är också en mycket engagerad och skicklig 

diplomat. Det är angeläget, vi har inte försökt dölja något utan i alla de träffar 

talar vi om att vi upplever att det är ett skarpare läge. I dag ska talmannen 

och jag träffar den svenske generalkonsuln på lunch och diskutera och aktu-

ella frågor. 

Ltl Harry Jansson 

Det gläder mig att landskapsregeringen och talmannen redan har vidtagit åt-

gärder i den här riktningen. Det är ofrånkomligt att i ljuset av det som händer 

just nu i Helsingfors politiskt, synen på svenskspråkigheten och minoritets-

frågor i stort så måste vi se om vårt hus. Det är naturligt att vi tittar på Sveri-

ges roll särskilt i ljuset av vad Sverige har gjort när det verkligen har behövts 

för att stötta Åland i olika skeden av Ålands självstyrelseutveckling. 

Hur ställer sig lantrådet till att vi också skulle utnyttja vänföreningen i 

Stockholms riksdag, att man där skulle hålla en information för parlamenta-

rikerna om situationen och läget just nu? 

Lantrådet Katrin Sjögren 

Talman! Alla kontakter man har som kan bidra till att stärka och utveckla 

självstyrelsen, också påtala när man har problem är väldigt viktigt. Det låter 

som en utmärkt idé. 

Vicelantrådet Gunell träffade statsminister Löfven och informerade om 

hur vi upplever situationen på Åland. När grundlagsutskottet var här tog lag-

tinget och självstyrelsepolitiskanämnden ett stort ansvar och informerade om 

läget och de mera kyliga vindarna. I mötet med statsminister Sipilä tog jag 

upp principen och lyfte upp Ålandsdelegationens roll. Det har varit ett be-

kymmer att man frångår principer. Statusen för Ålandsdelegationen kan inte 

nog poängteras, en sak jag aktivt tog upp med statsministern. 

Ltl Harry Jansson 

Tack, talman! Det gläder mig att höra. Som lantrådet säger, vi måste utnyttja 

alla politiska och andra kanaler vi har i det här läget. Det vi upplevt av poli-

tisk besvikelse under senare år vad gäller klumpsumman, avsaknaden av höj-

ning, det uteblivna vindkraftsstödet, det är ändå saker man kan förstå att 

händer av det inrikespolitiska skeendet i Helsingfors, dragkampen mellan 

partierna. Det som är på gång vad gäller regionala- och hälsovårdsreformen, 

SOTE-reformen, den är betydligt allvarligare. Även synen på självstyrelsela-

gens förhållande till grundlagen en alarmerande utveckling vi har på gång. 

Det gäller att vi ålänningar än en gång ser om vårt hus i tid. Det gläder mig 

att lantrådet och talmannen är på väg att vidta aktion. 
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Lantrådet Katrin Sjögren 

Talman! Så har det varit genom åren, så har tidigare lantråd och talman 

också velat driva saken. Vi är ändå starka om vi har en gemensam linje utåt, 

att vi jobbar i alla de kanaler och nätverk vi har. Det gäller att stå på och 

hävda vår rätt, även driva självstyrelselagsrevisionen i hamn. 

Talmannen 

Följande frågeställningar ltl Bert Häggblom, varsågod. 

Ltl Bert Häggblom 

Tack, herr talman! Det är bra om åländska ungdomar utbildar sig och när det 

får ta utbildningen i landskapet. De elever som går på Ålands yrkesgymna-

sium och utbilda sig till vaktstyrman kan gå vidare och bli sjökaptener. Går 

det den utbildningen på Åland måste det gå ett helt år längre än om du gå ut-

bildningen t.ex. i Åbo. I år har vi två elever som valde att gå i Åbo istället för 

Mariehamn och på det sättet spar de ett helt år på sin utbildning. 

Ålands landskapsregering är huvudman för båda dessa utbildningar och 

skolor, är detta acceptabelt? Det har pågått under ganska många år och und-

rar när en ändring kommer att ske? 

Minister Tony Asumaa 

Tack, herr talman! Det stämmer att landskapsregeringen är ansvarig både 

vad gäller gymnasial- och yrkeshögskolenivå. Vi strävar hela tiden efter att 

kunna erbjuda en så konkurrenskraftig utbildning som möjligt och att alla 

ska kunna studera på Åland. Däremot vet vi att konkurrensen är hård både 

öster- och västerut och vissa väljer att åka antingen till Åbo eller till t.ex. Gö-

teborg. 

Vi håller på reviderar utbildningen och framför allt införa mer praktik och 

kompetenspoäng för att göra den mera konkurrenskraftig och besvarar kra-

ven från branschen. Arbetet pågår och vi hoppas vi har ett upplägg från hös-

ten 2017. 

Ltl Bert Häggblom 

Tack, herr talman! Är ministern medveten om diskrepansen som finns och de 

svårigheter det ställer till? Det är väl inte meningen att vi ska ha utbildningar 

som går via vår landskapsbudget för ålänningarna som sedan väljer det att ta 

utbildning på annat håll p.g.a. att vi inte är konkurrenskraftiga? Ett helt år 

extra utbildning kan inte vara acceptabelt. Vi har inte utbildningen för lärar-

nas skull utan för våra elever och våra ungdomar. 

Minister Tony Asumaa 

Tack, herr talman! Att utbilda ungdomar och studerande är med tanke på 

framtiden. Man kan välja fritt var man vill studera på Åland, i Åbo eller i Sve-

rige. Den utbildning vi har här tittar vi på hela tiden på och gör om den enligt 

behov. Om den inte är konkurrenskraftig är det givetvis ett skäl att se på det 

ytterligare. Just nu ser vi ett stort intresse och efterfrågan för att studera på 

Åland inom sjöfartsutbildningen. 

Ltl Bert Häggblom 

Tack, herr talman! Minister Asumaa svarar inte rakt och ärligt på min fråga. 

Tänker minister Asumaa se till att detta otyg kommer bort, att ålänningar 

som stannar hemma måste gå ett helt år extra istället för att ta en utbildning 
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på annat håll? Det är något fel på systemet när man inte accepterar styr-

mansutbildningen på gymnasiet utan måste läsa om ämnena ett helt år igen 

på högskolan. 

Minister Tony Asumaa 

Tack, herr talman! Det vi kan göra är att ha sådan utbildning som är konkur-

renskraftig med de medel vi har tillgängliga, allt handlar i sista ändan om 

pengar och budget. En större budget och resurser in i utbildningssystemet 

gör att vi kan förbättra kvalitén ytterligare. Vi har en bra utbildning på sjö-

fartssidan och finns det diskrepans så ser vi givetvis på det att vi inte är 

mindre attraktiva på Åland. Givetvis ville ha så många som möjligt av ålän-

ningarna att studera på hemmaplan, men det är också bra att man åker ut-

omlands och kommer tillbaka med sin kompetens. 

Talmannen 

Följande frågeställare är ltl Mikael Lindholm, varsågod. 

Ltl Mikael Lindholm 

Herr talman! Vi har alla tagit del av att de s.k. landskapsandelarna till kom-

munerna ska minskas med 1,5 miljoner euro år 2017 som en del av det bespa-

ringspaket landskapsregeringen arbetat fram. Det är en stor inbesparing men 

besparingen i sig är inte det jag ifrågasätter utan på vilket sätt den planerar 

att genomföras. Om man tittar på vilka kommuner som drabbas allra hårdast 

av förslaget hamnar Geta och Vårdö i topp. Tittar vi på vilka två kommuner 

som drabbas minst per capita så är det Mariehamn och Jomala. Tittar vi på 

hela Åland så är alla skärgårdskommuner och randkommuner förlorare i 

detta förslag. Skulle man ha velat ha ett enkelt system där alla ålänningar be-

handlades lika kunde man ha utgått endast från justeringsbeloppen och inte 

blandat in basbeloppen i besparingarna. Skulle inte det främjat den likvär-

diga behandlingen av alla ålänningar som regeringen anger som en av de vik-

tigaste anledningarna i arbetet med kommunreformen? Jag skulle gärna vilja 

höra finansministerns förklaring till denna prioritering.  

Minister Mats Perämaa 

Herr talman! Är mycket väl medveten om att skärgårdskommunerna till-

sammans t.o.m. i ett gemensamt uttalande har sagt att man vill välja den mo-

dell på inbesparing som här beskrivs av ltl Lindholm. Om man väljer den 

andra ytterligheten i inbesparingsmetoden, blir för kort tid att exakt beskriva 

det, då skulle hellre staden föredra det alternativet. Vi har två möjligheter, två 

modeller eller så finns det en möjlighet att välja något mitt emellan. Finans-

ministerns förslag inför samrådsdelegationsmötet var att lägga förslaget mitt 

emellan de två olika modellerna som en kompromiss till de uppfattningar 

som finns från kommunfältet. Det är inte ännu slaget i sten att det ska göras 

på det sätt. Landskapsregeringen har inte fattat sitt beslut i frågan utan un-

derlaget lades fram inför samrådsdelegationerna. 

Jag känner till skärgårdskommunernas uppfattning i frågan men beslut 

kommer att fattas så småningom i samband med budgetarbetet. 

Ltl Mikael Lindholm 

Tack, herr talman! Tycker faktiskt finansministern att detta förslag är rätt-

vist? Getaborna ska spara 86,85, vårdöborna 84,59, föglöborna 83,08, kum-

lingeborna 79,47, brändöborna 75,84, sottungaborna 73,73 medan marie-
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hamnarna klarar sig med 38,41 och Jomalaborna med 46,88 per person. Me-

deltalet skulle vara 51,67 per capita enbart. De stora kommunerna har lättare 

att kompensera med en skatteförhöjning på inkomstskattesidan om man inte 

kan rationalisera, det har också en större möjlighet att ta till rationaliseringar 

mot de små kommunerna. 

Minister Mats Perämaa 

Herr talman! Sympatiserar givetvis med ltl Lindholm synpunkter. I grunden 

ligger landskapsregeringens och i finansministerns uppfattning att vi behöver 

spara pengar för att ha en offentlig ekonomi i balans där kommunerna för sin 

del får ta på sig, via landskapsregeringens kommande lagförslag, en del av 

bördorna. 

Vi kommer säkerligen att återkomma till frågan i samband med att land-

skapsregeringen lägger ett lagförslag för lagtinget att diskutera, i det skedet 

ges möjligheten för de som representerar ståndpunkter som försvarar den 

andra ytterligheten, att gå på procentuella andelar av den totala landskaps-

andelskakan. Det är bättre att diskutera frågan då där alla har möjlighet att 

föra fram sina ståndpunkter. 

Ltl Mikael Lindholm 

Tack, herr talman! Så kan tyckas men min uppfattning är att går man enligt 

den andra ytterligheten, den jag inte förespråkar, går man in och göra änd-

ringar i landskapsandelssystemet. Det ska komma ett nytt landskapsandels-

system men så länge vi har det nuvarande är det rättvisaste och justaste sättet 

att utgå ifrån justeringsbeloppet. 

Minister Mats Perämaa 

Herr talman! Finansministern, finansavdelningen har lagt ett förslag precis 

mitt emellan ytterligheterna, det kommer att diskuteras av landskapsrege-

ringen i samband med budgeten och i samband med att det lämnas ett förslag 

till budgetlag om frågan. I stort sett har hela landskapsregeringen hört de 

synpunkter som har förts fram och tar det med oss i den fortsatta beredning-

en. 

Talmannen 

Följande frågeställare är ltl Axel Jonsson, varsågod. 

Ltl Axel Jonsson  

Tack, herr talman! KST är något som diskuteras flitigt, satte mig ner och läste 

vad den lag som vi antog för ett år sedan säger. Den stadgar kortfattat, att den 

1 oktober är det exakt ett år till kommunerna måste komma med ett alterna-

tivt förslag till att dela in Åland i flera socialvårdsområden annars tvingar la-

gen ihop alla de åländska kommunerna i ett enda socialvårdsområde. Ef-

tersom lagen egentligen utan någon som helst vägledning ger utrymme för 

regeringen att göra en fri bedömning om kommunernas eventuella alternativ 

är tillräckligt, enligt landskapsregeringens mening, kräver det att landskaps-

regeringen ganska snart förtydligar vad man egentligen vill att kommunerna 

faktiskt ska göra för att leva upp till nuvarande landskapsregerings krav. Har 

regeringen för avsikt att göra Åland till ett socialvårdsområde, eller kommer 

man att godkänna kommunernas planer som man jobbar på i dagsläget? 
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Lantrådet Katrin Sjögren 

Talman! Vi har alla läst vad kommunerna uttalar och vi kan skönja en viss 

frustration, vill ge kommunerna rätt till den delen. Det finns orsak för kom-

munerna att vara frustrerade. Vi har otroligt många processer på gång, KST, 

kommunstrukturreform, socialreformen på rikssidan, SOTE-reformen och 

landskapsandelarna. Det är landskapsregeringens ansvar att försöka hålla i 

det och ge klara och tydliga besked. Hela frågan befinner sig i en spretig men 

dynamisk process. Vi har ett momentum och det gäller för alla politiska par-

tier att samla sig, att kill your darlings, det kommer antagligen inte att bli ak-

tuellt med en kommun, inte ett KST, inte socialvården till ÅHS och vi kan inte 

fortsätta som vi har gjort tidigare. Landskapsregeringen jobbar väldigt inten-

sivt med frågan. Vi kommer att presentera ett meddelande inom oktober, i 

början av november, där vi kommer ge klara och tydliga besked till kommu-

nerna vad som gäller och vad man ska jobba ut efter. 

Ltl Axel Jonsson  

Det är bra om det kommer för det är trots allt bara ett år kvar tills beslutet 

ska fattas, eller låta bli att fatta beslutet i landskapsregeringen. Vi har en ny 

regering som ska göra den fria bedömningen, till skillnad från den regering 

som satt när lagen skrevs och antogs, det oerhört viktigt att kommunerna får 

ett tydligt svar på vilka kriterier som landskapsregeringen anser ska uppfyllas 

för att man ska kunna fatta ett beslut enligt lagen. Bristerna i lagen var vi 

båda överens om lantrådet och jag när den antogs i lagtinget, vi reserverade 

oss mot lagen. Vi måste försöka ge kommunerna ett tydligt besked om vi ska 

kunna gå vidare med frågan. Det är på tiden att det kommer ett svar. 

Både liberalerna och Ålands framtid var överens om att det bästa alternati-

vet hade varit att föra upp det till landskapsnivå, är det en fråga som rege-

ringen kan tänka sig att öppna upp återigen? 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Lantrådet Katrin Sjögren 

Talman! Det är inte ett alternativ längre, det finns inte majoritet för det. Per-

sonligen tror jag det lättaste är en kommunstrukturreform. När man börjar 

bena i KST- lagen visar det sig att det är en organisatorisk lag, vi kan inte 

svara på sakfrågorna som kommunerna har. Avgränsningsproblematiken, 

vem ansvarar för främjande av välfärden, det förebyggande arbetet, hemser-

vicen till äldre, boendeservice för institutionsvård och missbrukare, det sva-

rar inte KST- lagen på därför har vi svårt att svara kommunerna på den frå-

gan. 

Vill påminna om när det gäller lilla och starka Sottunga, KST- lagen hjälper 

inte heller Sottunga och små kommuner. Kommunerna har en stor börda och 

ett stort ansvar när det gäller äldreomsorgen. Äldreomsorgen är utanför KST 

områdena. 

Ltl Axel Jonsson  

Delar inte lantrådet uppfattningen att det direkt kan vara oansvarigt att in-

leda någon form av kommunstrukturreform före vi har sett resultatet av KST 

diskussionen? Ska vi ha en KST-indelning och sedan ytterligare eventuellt en 

kommunstrukturindelning? Det kan inte vara optimalt i det åländska sam-
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hället om vi ska försöka hitta effektiva enheter. Borde man inte först ge tyd-

liga besked till kommunerna, se till att vi får det på plats före man skyndar 

vidare med någon form av kommunstrukturreform för att inte skapa det kaos 

och de många frågor som lantrådet själv räknar upp i debatten. Försöka hålla 

ordning och reda i de reformer man faktiskt genomför och inte stressa vidare 

med alla reformer parallellt. 

Lantrådet Katrin Sjögren 

Talman! Landskapet Åland är inne i en spretig men dynamisk process. Vi 

väntar på kommunernas eget förslag i kommunutredningsfrågan. Vad tycker 

kommunerna själva skulle vara det optimala, det måste vi ta hänsyn till. Vet 

vi ungefär hur kommunstrukturen ser ut blir det naturligt att ordna social-

vårdsområdena inkluderande de smala områdena i KST, men också barn- och 

äldreomsorg. 

Talmannen 

Följande frågeställare är ltl Lars Häggblom, varsågod. 

Ltl Lars Häggblom 

Tack, herr talman! Hur mycket har konsulter, köptjänster och övrigt kostat 

landskapet för utredande av kortrutten i västra och östra Föglö? 

Minister Mika Nordberg 

Herr talman! Kortrutten är ett omfattande arbete som har pågått under flera 

års tid. I budgeten för landskapet har funnits belopp som rört sig kring en 

miljon euro per år för kortrutten, vilket inte behöver betyda att en miljon 

euro i bokslutstider har använts. När det gäller miljökonsekvensbedömningar 

är det gjort för östra och västra Föglö från två separata. Vi har även gjort en 

miljökonsekvensbedömning gällande Prästösundsbron. 

Allt detta är ett väldigt omfattande arbete som har krävt väldigt mycket tid. 

Den exakta summan kan jag inte återge förutom e en hänvisning till ett unge-

färligt belopp som är ca 200 000 euro per miljökonsekvensbedömning. 

Ltl Lars Häggblom 

Talman! Ingår det även i arbetet vägen över Föglö och broar på Föglö som 

måste byggas om? 

Minister Mika Nordberg 

En miljökonsekvensbedömningsutredning tar reda på olika aspekter när man 

håller på med infrastruktursatsningar. Man redogör t.ex. för de kulturella 

värden som finns längs med de eventuella påtalade sträckorna för både vägar 

och broar. Man har även habitatundersökning av naturen, miljön vilka käns-

liga sådana det finns, man gör även undersökningar i vattnet för olika arter. 

Försöker göra ett grundligt arbete gällande de miljökonsekvenser ett infra-

strukturprojekt kan få och det tar man upp i en miljökonsekvensbedömning. 

Ltl Lars Häggblom 

Talman! Kan vi räkna med att arbetet snart är färdig eller kommer det att 

kosta ytterligare, i så fall hur lång tid är det kvar? 

Minister Mika Nordberg 

Herr talman! Alla tre miljökonsekvensbedömningar är klara och fastställda 

för både östra och västra Föglö. I samband med budgeten ämnar vi åter-
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komma från landskapsregeringens med nästa steg i kortruttsprojektet i en-

lighet med våra skrivningar i regeringsprogrammet. Den tredje miljökonse-

kvensbedömningen över Prästösundsbron kommer att ställas ut först till all-

mänt påseende under oktober månad och förhoppningen är att vi hinner fast-

ställa den innan årets slut. 

Talmannen 

Följande frågeställare är ltl Britt Lundberg, varsågod. 

Ltl Britt Lundberg  

Herr talman! Vill fråga om de åländska prioriteringarna i det Nordiska 

gränshindersarbetet. En starkt prioriterad aktivitet är att aktivt avlägsna 

gränshinder och förstås att vid varje ny lagstiftning granska att inga nya hin-

der skapas. Detta för att gynna jobb och tillväxt. 

Det finns ett gränshinderråd där varje regering deltar och Åland har en av 

åtta platser.  I rådet finns ett tydligt uppdrag genom att de prioriterade 

gränshindren delas upp mellan regeringsrepresentanterna för att hindren på 

snabbast effektivaste sätt ska avlägsnas. Varje medlem i gränshinderrådet ska 

enligt överenskommelsen åta sig 3-5 gränshinder.  Arbetet följs upp och do-

kumenteras i en databas och i en årligen utkommande årsrapport med upp-

följning. 

Åland har enligt årsrapporten åtagit sig att tillsammans med Finland ar-

beta med tre gränshinder. Dessa är studiestöd som de som bott utomlands, 

eltariffer och byggbestämmelser. Kan lantrådet ge en statusrapport för hur 

regeringen arbetar för att avlägsna dessa hinder. 

Lantrådet Katrin Sjögren 

Talman! Landskapsregeringens representant i gränshinderrådet, Gunnar 

Westerholm är en av de mest erfarna tjänstemännen på nordiska frågor i 

landskapsregeringen han jobbar mycket aktivt med frågorna och det var även 

upp på statsministermötet. Det är en myt att det uppstår fler gränshinder 

utan man bockar faktiskt av flera stycken ca 10 st. per år. 

När det gäller de olika prioriterade områdena håller vi på med ellagstift-

ningen och ser över plan- och bygglagen. Studiestödet känner inte till detal-

jerna om, men också där funderar vi på system och flexibilitet. Gränshinder-

problematiken är en viktig fråga för landskapsregeringen. Det var också upp 

när jag träffade Färöarnas lagman och vi diskuterade t.ex. färöiska körkortet, 

som vi ha på tapeten när vi tog i den nya körkortslagstiftningen. 

Ltl Britt Lundberg  

Herr talman! Vad gäller eltarifferna så drabbar det ålänningarna genom 

högre elöverföringsavgifter, en avgift som betyder 49 euro högre elkostnader 

per år per hushåll på Åland. Enligt rapporten hålls kontinuerliga diskussioner 

mellan Åland, Finland och Sverige i denna fråga, vilket förstås skulle vara in-

tressant att höra mer om. 

Olika byggbestämmelser ger olika krav på byggnadsmaterial vilket leder till 

försvårat arbete för våra entreprenörer och därmed hämmar handel över 

gränsen. Ärendet som Finland och Åland delar på så har Finland gett en re-

dogörelse men det finns ingenting från Åland.  Vad beror det på? 

Enligt årsrapporten är problemet med studiestöd för de som bott utom-

lands en tid ett gränshinder som anges som löst. Flera länder har anpassat sin 
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lagstiftning för att riva gränshindret och enligt rapporten så utlovar Åland för 

sin del en lösning genom en ny lagstiftning inom 2016. Min tilläggsfråga till 

lantrådet är, kommer Åland att göra sitt och genomföra denna lagstiftning 

som utlovats 2016 och vilken är statusen på de andra två prioriterade områ-

dena?  

Lantrådet Katrin Sjögren 

Talman! Eltarifferna är en fråga det jobbas intensivt med, engagerar inte 

mindre än två kunniga ministrar, finansministern och vicelantrådet. De har 

träffat representanter från Sverige, från riket och det arbetet fortsätter. Den 

10 oktober kommer Jorma Ollila hit som också engagerat sig i elfrågor, en 

fråga som i allra högsta grad är på landskapsregeringens bord. 

Plan- och bygglagen är minister Fellmans bord och där gäller det också att 

försöka harmonisera, prioritera och minimera gränshinder. Gällande studie-

stödet kan jag dessvärre inte svara på detaljer det måste utbildningsministern 

gör. Vi diskuterar att ha smidigare och flexiblare system och att Åland det blir 

en del av en större helhet. 

Ltl Britt Lundberg  

Herr talman! I gränshinderdatabasen finns efter sökning på olösta gränshin-

der och Åland inte mindre än 27 ärenden. Det är bra att landskapsregeringen 

arbetar aktivt med frågorna. Det gäller att inte jobba med dem isolerat utan 

se till att man gynnar det som är målet, tillväxt och jobb d.v.s. att man ska 

kunna göra affärer över gränserna och ha gemensamma regler och regelverk 

att det går lätt att harmoniserade mot varandra. 

När det gäller lagstiftningen för studiestöd, om regeringen inte själv ser till 

att medverka i ärenden som regeringen själv har prioriterat då kan man inte 

säga att man jobbar bra med gränshinderarbetet. Studiestödslagen måste i 

rimlighetens namn, om det skulle ha varit i kraft 2016, finnas färdig hos land-

skapsregeringen att vi kan få den? 

Lantrådet Katrin Sjögren 

Talman! Vill understryka här och också i den tidigare frågan som ltl Harry 

Jansson ställde att det är ett gemensamt arbete. Lagtinget har Nordiska rå-

det, en egen delegation där ltl Lundberg för närvarande är ordförande och 

anser att det är ett gemensamt arbete som vi behöver dra åt samma håll. Vi 

har representanter i utskott och har andra arenor och möjligheter att på-

verka. 

Gränshinderfrågan är absolut en viktig sak och den kommer landskapsre-

geringen att fortsätta jobba med. 

Talmannen 

Följande frågeställare är ltl Runar Karlsson, varsågod. 

Ltl Runar Karlsson 

Tack, herr talman! Vi vet alla att jordbruket har en trängd ekonomisk situat-

ion inom de flesta områden. Inom mjölken vet vi att inkomsterna minskar 

med 25 procent, inom potatisodlingen kommer den att minska nästa år men 

procentsatsen är oklart ännu men ingår i hela chipspaketet. 

Nu har det uppstått ett litet globalt problem men för den enskilde jordbru-

karen kan det vara ganska stort, den våldsamma ökningen av tranbeståndet. 

Från att ha varit enskilda par här och var på Åland som har varit exotiskt 
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finns flockar på över 300 stycken. Min kontakt med jordbrukarna berättar att 

de har ätit upp flera hektar t.ex. majs de har ätit upp slätt och det måste sås 

om, de äter upp potatisen osv. Är landskapsregeringen beredd att inleda 

skyddsjakt på tranor? 

Vicelantrådet Camilla Gunell 

Frågan är väldigt ny för landskapet. Förekomsten av tranor är något som har 

ökat på sista tiden. Måste uppriktigt säga att vi ännu inte i landskapsrege-

ringen har diskuterat hur man ska hantera tranproblematiken. På måndag 

har vi ett landsbygdsforum med landsbygdsnäringarna representerade och 

det är möjligt att vi där kan ta frågan till diskussion. 

Ltl Runar Karlsson 

Talman! Frågan kan låta liten och banal. Har pratat med jordbrukare runt om 

hemma i bygden och en berättar att de hade sått tre hektar majs där de var så 

skickliga att de åt upp precis vart enda korn och det måste sås om, till en 

kostnad om ca 3000 euro. På våren drar tranorna upp potatisen som just 

kommit upp och äter sättpotatisen. När potatisen är färdig att skörda tar tra-

norna upp de nya potatisarna och äter. Det är ett dilemma. I Sverige har man 

skyddsjakt på tranor, det skulle vara ett sätt men det är inte säkert att det lö-

ser allt men vi måste göra vad vi kan. Blir det här också ett gissel kan det vara 

droppen för en del odlare att man inte orkar mer. 

Vicelantrådet Camilla Gunell 

Det är bra att titta på frågan ur olika perspektiv. Är skyddsjakt den bästa 

vägen att gå eller finns det andra metoder? Vi har fortfarande möjlighet att 

ersätta vissa skördeskador om det kan räknas in som en sådan. Problemet är 

nytt och vi måste återkomma med lösningarna på tranfrågan. 

Ltl Runar Karlsson 

Herr talman! Det är bra att man ser på dessa frågor, under förra regeringens 

tid fanns en skrivelse om problemet med tranor. Om utvecklingen fortsätter 

kommer vi att ha flockar på tusen tranor, kanske ännu mera, det är och 

kommer att vara ett gissel för jordbruket. I mina hemtrakter har man placerat 

luftkanoner, det är lite som i vilda västern vissa dagar, problemet är att de 

vänjer sig vid luftkanonerna också och bryr sig inte om det. I Sverige har man 

skyddsjakt, skördeskadeersättningar, luftkanoner och försöker hitta ett kom-

plement för att förhindra tranorna. Det finns mycket mat både höst och vår 

på Åland och dit söker sig tanorna. 

Vicelantrådet Camilla Gunell 

Naturen förändras och vi ser arter som tidigare var sällsynta och nästan på 

utdöende finns idag i riklig mängd, vilket ställer till med olika situationer i 

vårt samhälle. Vi ska titta på frågan och ltl Karlsson har fört fram bra alterna-

tiv för hur man hanterar frågan om tranorna på annat håll. Kan lova att vi 

återkommer i saken. 

Talmannen 

Följande frågeställare är ltl Jörgen Pettersson, varsågod. 
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Ltl Jörgen Pettersson 

Talman! En av många och viktiga reformer som genomfördes under den förra 

regeringsperioden var bildandet av ett fastighetsverk, dit man förde över i 

stort sett all fasta gemensamma egendom landskapet äger. 2016 blev det for-

maliserat och fastigheter uppskattade till över 180 miljoner euro som sattes 

in i det nya verket. Hur har arbetet börjat så här långt och vilka instruktioner 

finns till detta som jag uppfattar ska vara ett självständigt fastighetsverk? 

Minister Mats Perämaa 

Herr talman! Alla verksamheter har sina bekymmer i invänjningsskedet. Det 

är fråga om ett stort värde på de fastigheter som har överförts till fastighets-

verkets ansvarsområde. Som planen ligger kvarstår att arbetet att inför 2018 

överföra de fastigheter som ÅHS ansvarar för under fastighetsverkets para-

ply. Det är känt att vi haft en del diskussioner, även i lagtinget, om internhy-

rornas sättning. Det håller på rättas till och vi kommer att ha exakta värde-

ringar, internhyror att presentera i budgetsammanhang senare i höst. 

Det var ett mycket bra beslut som fattades under förra mandatperioden att 

införa ett fastighetsverk. Arbetet har kommit igång med de svårigheter som 

alltid finns. Verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt och det finns förutsätt-

ningar att driva det ännu mera effektivt. Det kommer att bli tydligt för de som 

är kunder, det som utnyttjar fastigheterna, lätt och bra att diskutera mot en 

förvaltare.  

Sammanfattningsvis är landskapsregeringen nöjd med det som har gjorts, 

vi har en bra styrelse, bra och administration, bra personal, står här och be-

römmer, behöver inte säga det med flera ord. Ett bra beslut, det pågår ett bra 

arbete och ser fram emot att det ska kunna bli ännu bättre. 

Ltl Jörgen Pettersson 

Det låter betryggande. En mer exakt frågeställning när det gäller en av de fas-

tigheter som vi har diskuterat väldigt mycket genom åren dvs. den gamla na-

turbruksskolan. Nu står vi på Strandgatan och diskuterar den, vilket var över-

raskande för vi tänkte ett tag att vi skulle ha stått ute den vackra omgivningen 

i Jomala och prata om detta, vilket finansministern och jag var väldigt över-

ens om för bara ett år sedan men sedan hände något på vägen. Hur resonerar 

man idag, vad är instruktionerna till fastighetsverket när det gäller natur-

bruksskolan? Det är en lokal som faktiskt inte är tillräckligt väl utnyttjad 

idag. Har man tillsatt någon arbetsgrupp, finns det planer på hur man ska gå 

vidare, hur ser det ut idag? Vi försökte med ett vårdhem men det gick tyvärr i 

stöpet. 

Minister Mats Perämaa 

Herr talman! Den frågan har väckt intresse genom åren och det har diskute-

rats många gånger i lagtinget. Som ansvarig för fastighetsverket tillsammans 

med fastighetsverkets personal och kultur- och utbildningsministern besökte 

vi området där vi diskuterade med de som bedriver verksamhet på plats, vi 

enades tillsammans med dem att vi tillsätter en arbetsgrupp som ska komma 

med ett förslag som tillgodoser alla de intressen som finns. Arbetet leds av 

ministerkollega Asumaa och han kommer att leverera förslag så småningom. 

Ltl Jörgen Pettersson 

Tack talman! Har förstått att det pågår ett sådant arbete, tycker möjligen att 

de har tagit ganska lång tid från besöket på lokalerna tills förverkligandet av 
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arbetsgruppen. Det finns ett ganska stort intresse att t.ex. sätta dit ett jord-

bruksmuseum. När det kommer till kundtillvändhet finns en konkret fråga, vi 

har det s.k. jordbukscentret som finns i den gamla skolan praktikum en liten 

bit därifrån, det har blivit aviserade hyreshöjningar för lokaler som är lite för 

kalla på vintern och för varma på sommaren. Vore det inte en idé att de 

kunde flytta till den gamla naturbruksskolan som faktiskt är hyggligt modern 

och är rätt väl anpassad? Det finns goda skäl att sätta fart på arbetet kring ar-

betsgruppen, vi vill att saker ska hända. 

Talmannen 

Tiden är ute! 

Minister Mats Perämaa 

Herr talman! Är inte det minsta bekymrad, vet att ministerkollegan priorite-

rar frågan. Det låter enkelt att man gör en omflyttning och så är något klart 

och så kan man sälja en del. Av respekt för de som har bedrivit en väsentlig 

och viktig verksamhet på plats bör alla få komma till tals och bör göras med 

varsamhet vilket sköts på ett bra sätt just nu. 

Talmannen 

Följande frågeställare är ltl Roger Nordlund, varsågod. 

Ltl Roger Nordlund 

Herr talman! Landskapet Åland är en av Europas ekonomiskt mest fram-

gångsrika regioner och efter EU-medlemskapet har det blivit väldigt tydligt. 

Vi är väldigt stolta över det när vi berättar för gäster som kommer bortifrån 

om hur bra och vilket välstånd vi har på Åland. På alla medaljer finns en bak-

sida, mycket av detta välstånd bygger på taxfreetrafik och på spelverksamhet. 

Alla människor i vårt samhälle klarar inte av att hantera den situationen utan 

tyvärr har vi människor som hamnar i olika former av beroendeförhållanden. 

Nu har vi nåtts av informationen att den s.k. Pixnekliniken kommer att 

stänga, det kommer att drabba Åland på det sättet att vi kommer att få svå-

rare att placera olika klienter. I debatten som har varit sägs det från olika håll 

att färre kommer att kunna ges missbrukarvård, är det är något som land-

skapsregeringen accepterar? 

Minister Wille Valve 

Tack ltl Nordlund för en bra fråga. Det är onekligen så att stängningen av 

Pixnekliniken, såsom den har aviserats av Kårkulla samkommuns styrelse, 

innebär en minskning i valfriheten för de åländska kommunerna vem man 

kontrakterar vid svåra fall av missbruk. Har bett avdelningen att titta på frå-

gan om det fortfarande finns några alternativ, det ska finnas något i Borgå. 

Om Pixne går i putten finns det ingen missbrukarvård på svenska i Finland 

mera. Vilket innebär på verkstadsgolvet att våra kommuner, särskilt de fem 

som redan samarbetar med Pixne, måste vända sig till någon annan produ-

cent i Sverige och där är i regel kostnaderna dyrare. Flera kommuner tittar 

även på det, landskapsregeringen har en dialog och vi har diskuterat med 

kommunförbundet även i Mariehamns stad.  Som kommunallagen är skriven 

i dag gäller det att minnas att det i första fall är en angelägenhet för varje en-

skild kommun att trygga att medborgarna har missbrukarvård. 
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Ltl Roger Nordlund 

Herr talman! Helt riktigt att enligt den behörighetsfördelning vi har är det en 

kommunal angelägenhet. Traditionsenligt har ändå landskapet varit med och 

tagit ett relativt stort ansvar, framför allt ekonomiskt ansvar, mot bakgrund 

att mycket av vår välfärd bygger på de facto på färjetrafik, taxfree och spel. 

Förstår att det finns mycket praktiskt arbete och många kontakter som 

måste tas och ingen vet exakt hur det utvecklar sig. Verkligheten är att det ut-

talas från ansvarigt håll att kanske färre vårdbehövande kommer att kunna få 

vård. Är det något som landskapsregeringen kan acceptera eller är landskaps-

regeringen beredd, om så behövs, att gå in med ekonomiska medel för att 

trygga de vårdbehövandes situation? 

Minister Wille Valve 

Det är inte landskapsregeringen som har gått ut i media och påstått att färre 

vårdbehövande får vård, om jag inte missminner mig är det en kommunal fö-

reträdare som har sagt det. Landskapsregeringen skulle inte säga något så-

dant ännu, vi tittar på frågan vad de reella konsekvenserna blir för det 

åländska kommunala fältet. Vi ser så pass allvarligt på frågan att vi har riktat 

en skrivelse både till Kårkulla samkommun men också till våra kolleger i de 

finländska social- och hälsoministeriet där vi uppmärksammat vad en ned-

läggning av Pixne innebär för all vård på svenska i hela Finland och vård för 

ålänningarna, det är en viktig fråga för landskapet. Sista ordet lär inte ännu 

vara sagt i och med Kårkulla samkommuns styrelsemöte, vi får anledning att 

återkomma till denna fråga. 

Ltl Roger Nordlund 

Herr talman! Senaste åren var det 470 vårddygn på Pixnekliniken, det är en 

stor uppgift att försöka hitta ersättande platser för dem och det har jag full 

respekt för. Kan landskapsregeringen tänka sig att väga in de ökade kostna-

derna som det sannolikt blir för kommunerna när man bedömer nivån på 

neddragning av landskapsandelar till kommunerna? Det kommer att drabba 

kommunerna på olika sätt, det uttalande som jag hänvisade till tidigare var 

inte Sottunga utan Mariehamns stad, Åland största kommun som känner att 

man kanske måste erbjuda mindre vård än som egentligen behövs och det är 

oroväckande. 

Minister Wille Valve 

Landskapsregeringen har beredskap att föra en sådan diskussion. Det som vi 

först måste få upp på bordet är fakta, svart på vitt, vad det innebär för våra 

kommuner. Det har vi inte i talande stunden men det torde vi ha inom en 

nära framtid. 

Talmannen 

Följande frågeställare är ltl Veronica Thörnroos, varsågod. 

Vtm Veronica Thörnroos 

Talman! Landskapsregeringen för en stram ekonomisk politik och man avise-

rar stora inbesparingar inom hälso- och sjukvården och landskapsandelarna 

till kommunerna. Samtidigt har landskapsregeringen sagt att de avser 

komma med ett antal lagförslag över 60 stycken, lagförslagen som kommer 

att minska kostnadstrycket på kommunerna. När kommer lagtinget att få ta 

del av dessa lagförslag? 
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Lantrådet Katrin Sjögren 

Talman! Har noterat att det är en debatt som man gärna vill föra och den är 

intressant. Finns det onödiga kostnader för kommunerna eller görs någon 

form av dubbelarbete ska det absolut rättas till. Samtidigt måste man komma 

ihåg det som vi ha gjort hela tiden byggt ut vår välfärd, det som är kostnads-

drivande lagstiftning är t.ex. handikappservice, barnomsorg, missbrukarvård 

det är mycket sociala frågor och vad är en kommun? En kommun ska ge ser-

vice åt sina medborgare. Det finns en sammanställd rapport som landskaps-

regeringen håller på analyserar. Vi har förbättringar i barnomsorgslagen som 

är på gång. Vi kommer också att erbjuda lagtinget för budgetlagar. Det är ett 

pågående arbete. 

Vtm Veronica Thörnroos 

Delar lantrådets syn på att de kommunerna främst hanterar är barnomsorg, 

skola, det sociala, de mjuka värdena, därför har jag svårt att förstå hur ekvat-

ionen ska gå ihop. Det är inte oppositionen som har sagt att det kommer ca 

60 lagförslag som kommer att minska kostnadstrycket på kommunerna utan 

sådant vi har erfarit i diskussionerna. Förstår inte hur man ska kunna minska 

kostnadstrycket på kommunerna, som aviserats från landskapsregeringen, 

utan att avsevärt sänka den kommunala välfärden för de mjuka värdena för 

barnen, skolan och för de äldre? 

Lantrådet Katrin Sjögren 

Den rapporten som innehåller 60 olika lagförslag är något som har tagits 

fram av kommunerna. Kan säga att vissa saker absolut inte låter sig göras 

utan att kraftigt försämra välfärden för ålänningarna. Vi jobbar på med frå-

gan. 

När det gäller hur man organiserar och effektiverar finns det mycket att 

göra när det gäller samarbete, även samarbete inom den sociala sektorn, 

inom äldreomsorgen, rekrytering, fortbildning så jag kan inte acceptera att 

man direkt går på skattehöjningar eller att man försämrar välfärden. Det 

finns ett arbete att göra här som behöver göras gemensamt. 

Vtm Veronica Thörnroos 

Delar den analysen som lantrådet gör att vi över kommungränserna kan ef-

fektivera samarbete inom äldrevården och även inom skolan men det var inte 

min grundfrågeställning. Min frågeställning är att landskapsregeringen har 

aviserat inbesparingar i landskapsandelar för kommunerna i storleksklassen 

fyra miljoner. Dessa inbesparingar kommer att påverka barnen i skolan, de 

äldre, alla de områden kommunen är ansvarig för. Med andra handen har 

landskapsregeringen sagt att de kommer med lagförslag som kommer att 

minska kostnadstrycket på kommunerna som kompensation för att vi drar 

bort fyra miljoner. Nu säger lantrådet att så inte kommer att ske? 

Lantrådet Katrin Sjögren 

Talman! Vicetalman Thörnroos ska inte lägga ord i min mun, det var precis 

tvärtom som jag sa, vi ska titta på de saker som är absurda i lagstiftningen 

och de ska vi åtgärda. Kan garantera vicetalman Thörnroos att landskapsre-

geringen står upp för ålänningarnas rätt till socialvård vare sig man är gam-

mal eller ung. Två saker är prioriterade inledningsvis under mandatperioden 

att få bukt på ekonomin, det pekar nedåt och det ser dåligt ut och det kom-
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mer i slutändan att drabba dem som behöver välfärden allra mest om man 

inte får stopp det och det andra är kommunstrukturen. En starkare kommun-

struktur, robustare kommuner, robustare ekonomi kommer också att stärka 

förutsättningarna för välfärden för gammal och ung, min absoluta förviss-

ning. 

Frågestunden slutar 

Frågestunden är avslutad. Plenum hålls idag klockan 10.40. 
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Plenum börjar 

Upprop. 29 ledamöter närvarande. 

Herr landshövding 

Värderade herr talman! Jag ber att till lagtinget för behandling få överlämna 

Republikens president framställningar om godkännande av dels förslaget till 

lag om sättande i kraft av överenskommelsen med republiken Korea om soci-

al trygghet och dels förslaget till lag om sättande i kraft av avtalet om det för-

djupade partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen å 

dess medlemsstater och ena sidan och republiken Kazakstan å andra sidan. 

Talmannen 

Herr landshövding! De inlämnade ärendena kommer att behandlas i vederbörlig ord-

ning. 
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Andra behandling 

1 Energieffektiv renovering av byggnader 

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 10/2015-2016 
Landskapsregeringens lagförslag LF 17/2015-2016 

I andra behandlingen kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid 

den första behandlingen eller förkasta förslaget. 

Först tillåts diskussion och efter det föreläggs lagförslaget för antagande. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Lagförslaget föreläggs för antagande i andra behandling. Begärs ordet? 

Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är 

avslutad. 

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

Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. 

Ärendet är slutbehandlat. 

Föredras 

2 Kollektivtrafiken på Åland 

Vtm Veronica Thörnroos skriftliga fråga SF 2/2015-2016 

En fråga ska läsas upp av frågeställaren och efter det ger lantrådet eller en minister svar 

på frågan. Frågeställaren får sedan hålla högst två anföranden som också kan besvaras. 

Någon annan diskussion är inte tillåten. 

För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning medan övriga yttranden inte får 

överstiga tre minuter. 

Svaret kommer att ges av minister Mika Nordberg. Ordet ges först till vtm Thörnroos. 

Vtm Veronica Thörnroos 

Talman! Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till an-

svarig minister Mika Nordberg följande fråga: När avser landskapsregeringen 

tillse att lagstiftningen om kollektivtrafik på väg är i överensstämmelse med 

EU-bestämmelserna? 

Minister Mika Nordberg 

Herr talman! Jag tackar för den här frågan. Det är ett väldigt angeläget 

ärende. 

Den förra landskapsregeringen var med och tog fram kollektivutredningen. 

Frågeställaren föredrog vid en enskild föredragning ett lagstiftnings-PM och 

begärde att lagberedningen skulle börja bereda för att vi skulle få en moder-

nare lagstiftning. 

Den nuvarande lagstiftningen, landskapslagen om yrkesmässig trafik, är 

från 1976. Den är 40 år. Den lagstiftningen innefattar all form av yrkesmässig 

trafik. Där ingår kollektivtrafiken, alltså busstrafiken, och där ingår även 

lastbilstrafiken, godstransporter samt taxitrafiken. 

De uppgifter som har tillkommit mig är att lagberedningen håller på och 

arbetar med den här. Som vi känner till så finns det alltid en viss priorite-

ringsordning som lagberedningen måste göras på grund av tidtabellen i olika 

EU-bestämmelser. Implementering av olika EU-direktiv ligger kortare i tid. 

Det betyder att det kan finnas motiverande yttrande och annat som gör att 

landskapsregeringen riskerar böter om vi inte har implementerat lagstift-
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ningen. Det finns en viss flexibilitet inom lagberedningen att göra de här 

olika lagstiftningsåtgärderna i viss ordning.   

Det arbetas på den här nya kollektivlagen. Tanken är att man ska dela upp 

den i tre olika lagar. Man tar kollektivtrafiken för persontrafiken och busstra-

fiken i en lag, själva lagen om godstransporter i en annan lag och taxinäring-

en i en tredje lag. Utifrån det här arbetar lagberedningen på med det här och 

de försöker återkomma så fort som möjligt i denna angelägna fråga. 

Vtm Veronica Thörnroos 

Kollektivtrafiken är mer än bara trafik. För den som inte har egen bil eller 

möjlighet att köra själv så möjliggör kollektivtrafiken att färdas över Åland, 

både till lands och till havs.  

Kollektivtrafiken idag är ganska dyr. Det finnas goda möjligheter till smar-

tare lösningar. Många av de lösningarna presenterades i den här rapporten. 

Kollektivtrafiken kan bli smartare och billigare och det borde tilltala alla, 

tycker jag. Dessutom är det miljömässigt hållbart att utöka kollektivtrafiken.  

Det intressanta är att den här rapporten togs fram av två parallella arbets-

grupper; den ena med politisk kompetens och den andra med mera sakkun-

skap kring kollektivtrafik. Man var helt överens, man arbetade tillsammans 

fram det lagstiftnings-PM som jag sedan på enskild föredragning förde över 

till lagberedningen för över ett år sedan.  

Nu sade ministern att vi måste arbeta med sådan lagstiftning där vi riske-

rar böter. Men till saken hör att vi idag inte har en lagstiftning på plats. Det är 

det tragiska. Idag har vi egentligen inte möjlighet att upphandla kollektivtra-

fik för år 2016 för det finns nämligen inget lagstöd kring det här. Att det här 

är en viktig fråga är man väldigt tydlig med i rapporten. 

Jag är nog lite förvånad över att ministern bara har släppt det här ärendet, 

att det tydligen inte är så viktigt med kollektivtrafik fast man kan spara 

pengar och det är miljömässigt smart 

Jag förtydligar min fråga igen. Nu har man arbetat ett år och tydligen har 

man inte kommit någonstans. När avser landskapsregeringen att presentera 

en lagstiftning som möjliggör för våra trafikidkare att verka på lagbunden 

bas? 

Minister Mika Nordberg 

Herr talman! Jag kan inte göra annat än att upprepa det jag sade. Lagbered-

ningen arbetar med det. Vi avser att återkomma så fort som möjligt. 

Vi ska komma ihåg att det även på lagberedningen finns vissa saker som 

påverkar arbetet. I utredningen sägs att den nya kollektivtrafiklagen ska 

bygga på rikets lagstiftning. De som har följt med kanske känner till att just 

nu har man i riket en ny transportbalk, som man kallar det för. Det betyder 

att man ser över hela lagstiftningen som har med trafik att göra, alltifrån kol-

lektivtrafik till taxitrafik.  

Att vi idag skulle ha en problematisk situation, det har vi ju haft en väldigt 

lång tid även under den förra mandatperioden och den förra ministerns an-

svar. Det finns ingenting som gör att vi från landskapsregeringen inte skulle 

vilja ha lagstiftningen i bruk så fort som möjligt. De facto finns det redan i 

EU-förordningen olika saker som vi i våra beslut behöver ta hänsyn till.  

Jag kan bara säga; så fort som möjligt kommer landskapsregeringen att 

försöka få den här lagstiftningen på plats. 
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Vtm Veronica Thörnroos 

Tittar man lite i motiven för lagstiftningen så skriver man: ”De nuvarande 

avtalens överensstämmelse med bestämmelserna i förordning kan ifråga-

sättas. Avtalen löper ut vid utgången av år 2015. En fortsatt kollektivtrafik 

på väg förutsätter en lagstiftning som är i överensstämmelse med EU-

bestämmelserna.” Det var just därför som den här gruppen jobbade och tog 

fram det här gedigna materialet som sedan i rask takt översändes till lagbe-

redningen. 

Det som är intressant rent politiskt är att det som den förra landskapsrege-

ringen gjorde nu verkar vara helt värdelöst, oberoende av vilka rapporter man 

tog fram. 

Jag kan tydligen bara tolka det på det viset att två centerpartister är mer än 

vad tre moderater och två socialdemokrater var. Det var faktiskt en ledamot 

från moderat samling som var synnerligen drivande i de här frågorna och till-

förde stor kompetens till gruppens arbete.  

Jag förstår inte varför det inte kan bli kontinuitet i det arbete som en rege-

ring gör när nästa regering tar vid när det delvis är samma partier. 

Minister Mika Nordberg 

Herr talman! Jag måste då upprepa vad jag sade i mitt första svar. Jag anser 

att det här är en utredning som gjordes under den förra mandatperioden och 

som är mycket bra. Det står om hållbarhet och vi har hållbarhet inom land-

skapsregeringens regeringsprogram. Det är hållbart att åka kollektivt. Det 

finns inget som tyder på att den här landskapsregeringen på något sätt skulle 

lägga den här utredningen åt sidan eller värdera den i enlighet med frågestäl-

larens påståenden. 

Tvärtom, det här arbetet fortgår med full kraft, precis på samma sätt som 

den förra regeringen lämnade. Jag ser ingen anledning till oro. Vi får hoppas 

att vi får bra folk till lagberedningen. I medier har man just annonserat om 

ytterligare tjänster till lagberedningen. Jag hoppas att vi kan stärka lagbered-

ningen och gå vidare så fort som möjligt. 

Talmannen 

Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat. 

Föredras 

3 Den finska hälso- och sjukvårdsreformen 

Ltl Axel Jonssons skriftliga fråga SF 3/2015-2016 

Samma förfarande gäller för denna fråga som besvaras av lantrådet. 

Ordet ges först till ltl Axel Jonsson. 

Ltl Axel Jonsson  

Tack, herr talman! Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer 

jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga 

fråga: Vad gör regeringen för att garantera att Ålands status tryggas i sam-

band med hälso- och sjukvårdsreformen i Finland? 

Lantrådet Katrin Sjögren 

Talman! Ltl Jonsson och jag tangerade frågan lite grann här i frågestunden. 

Det är väldigt mycket frågor på gång, dels har vi frågor internt inom land-

skapet Åland, vi har landskapsandelar, kommunstruktur och KST, men vi blir 
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också påverkade av vad som görs på rikssidan. Vi har hela reformeringen av 

socialvårdslagstiftningen där vi har delad behörighet men också den stora 

social- och hälsovårdsreformen i riket.  

I februari blev vi varse genom brev från finansministeriet, statssekreterare 

och kanslichef Hetemäki om vad man tänker göra och hur man tänker finan-

siera hela social- och hälsovårdsreformen.  

Jag kan konstatera att kontakterna med finansministeriet har varit och är 

intensiva. Jämfört med andra frågor så är det landskapsregeringens bedöm-

ning att det finns kunskap och förståelse för den komplicerade finansie-

ringsmodellen och hur det komplicerar för självstyrelsen. 

I det lagutkastet som finns förs nu också det resonemanget att självstyrel-

sens ska bli ekonomiskt kompenserad. Höjer man statsskatten så drabbar det 

ålänningarna. Vi har hög sysselsättningsgrad, låg arbetslöshet och är väldigt 

goda skattebetalare, så där upplever vi att det finns förståelse.  

Landskapsregeringen analyserar också olika möjligheter för att oskadlig-

göra reformen, lite dåligt ordval men ltl Jonsson förstår vad jag menar. Vi har 

analyserat olika alternativ och olika för- och nackdelar: En ökad progression i 

statsbeskattningen, tilläggsbeskattning, ett särskilt Ålandsavdrag i statsbe-

skattningen, ett särskilt SOTE-avdrag vid kommunalbeskattningen och en-

bart en höjd avräkningsgrund för att kompensera förslaget samt att land-

skapet skulle överta behörigheten avseende hela förvärvsinkomstbeskatt-

ningen. Vi upplever att det finns förståelse för finansieringen. 

Nu har lagutkastet kommit, det är väldigt omfattande, närmare 800 sidor. 

Landskapsregeringen har tid på sig till december att komma med ett utlå-

tande. Socialvårdsbyrån, ministern Valve och hans tjänstemän analyserar 

frågan. Vi har inom landskapsförvaltningen vår interna arbetsgrupp som 

också analyserar frågan.  

Det stora bekymret är behörighetsförskjutningen och hur vi ska kunna lösa 

det. Vi har tagit upp den frågan vid ett flertal tillfällen, senast med statsmi-

nister Sipilä i tisdags. Vi konstaterade att den frågan inte är löst. Det finns 

inget svar på den frågan i det här omfattande lagutkastet. Vi poängterar gång 

på gång att landskapsregeringen, lagtinget och självstyrelsen inte har några 

synpunkter på hur riket organiserar sin hälso- och sjukvård och det är orim-

ligt att det ska drabba självstyrelsen. 

Statsministern sade igen att han tycker att det är en viktig fråga. Han tyck-

er att det är skäligt att vi skulle kunna ha en specialutredningsman som skulle 

titta på den här frågan. Vi har också sagt väldigt tydligt att vi inte vill att 

Åland och självstyrelsen ska vara ett drivankare till reformer som genomförs 

på rikssidan. Där väntar vi besked. Vi har gott bistånd av riksdagledamot 

Löfström som också håller i frågan att trycker på orimligheten med behörig-

hetsförskjutningen. 

Som sagt var, vi analyserar frågan. När vi har mera kött på benen så är det 

väldigt viktigt att landskapsregeringen också förankrar och diskuterar med 

självstyrelsepolitiska nämnden. Vi vill också ha samråd med kommunerna. 

Det planeras ett strategimöte mellan riksregeringen och landskapsregeringen 

den 21 november och då blir också det här en fråga på agendan. 

I mina samtal med statsminister Sipilä så nämnde jag också den viktiga 

självstyrelselagsrevisionen. Även fast vi alla vet att det handlar om att ta 

självstyrelsen in i nästa århundrade så visar SOTE-reformen på de komplikat-

ioner och den ofullständighet som finns i gällande lagstiftning.  
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För att autonomin ska fortsätta vara ett gott exempel och vi ska kunna 

marknadsföra Ålandsexemplet så behöver vi lösa frågorna både när det gäller 

hela behörigheter och när det gäller finansieringen av hela självstyrelsen. 

Vi försöker jobba på frågan, men lätt är den inte! 

Ltl Axel Jonsson  

Utöver de ekonomiska konsekvenserna så delar jag regeringens uppfattning. 

Det är ju själva behörighetsfrågan som är den mest allvarliga i de effekter 

som det riskerar att få för Åland.  

Självstyrelselagen är en lag på grundlagsnivå som är avsedd att reglera 

maktfördelningen mellan Åland och Finland och det måste ändå vara det bä-

rande argumentet. Vi från Åland kan inte acceptera att man genom en ad hoc 

lösning egentligen kan förskjuta maktfördelningen mellan Åland och Finland.  

Vi har diskuterat den här frågan i lagtinget och i våras kom oppositionen 

med ett ganska tydligt besked att vi vill gå in för modellen att överta inkomst-

beskattningen. Vi ser det som den enda realistiska möjligheten. Det har åt-

minstone inte presenterats några andra bra sätt att lösa den här frågan på. 

Regeringen har sagt att de kan tänka sig att titta på det, diskutera det och har 

med det i sin analys.  

Min följdfråga blir; när ska regeringen komma med sitt alternativ, sina 

prioriteringar och sin modell för hur man vill lösa det här? Enligt lantrådet 

har regeringen tid på sig till december med att komma med ett förslag. För 

att vi ska ha framgång i den här frågan så borde vi ju hitta en modell som vi 

driver gemensamt med kraft och säga; ”så här löser vi problematiken med 

behörighetsförskjutningen”. Då har vi också möjlighet att nå framgång. Vi 

borde komma förbi stadiet med utredningar och analyser ganska snabbt. De-

lar lantrådet den uppfattningen? När kommer regeringen i så fall att komma 

med det här beskedet till ålänningarna och oss i oppositionen? 

Lantrådet Katrin Sjögren 

Talman! Ambitionen är att ha ett tydligt och klart remissutlåtande från själv-

styrelsen innan deadline. Jag ser det som väsentligt att självstyrelsepolitiska 

nämnden och kommunerna får vara med i det arbetet. 

Min personliga åsikt är, som jag flera gånger sagt, att inkomstbeskattning-

en är ett reellt alternativ. Nog är det ju väldigt, väldigt märkligt om man kan 

tänka sig att diskutera att landskapen på rikssidan skulle kunna få beskatt-

ningsbehörighet men inte självstyrelsen. 

Jag vill ändå understryka att finansieringen är också väldigt, väldigt viktig. 

Det handlar om 15 miljoner. Vi vet alla hur landskapets ekonomi ser ut. Både 

finansieringen och behörighetsförskjutningen är väsentliga.  

Budskapet från lagtinget är glasklart, det har det varit från första början. Vi 

gör vårt absolut bästa. Självstyrelsepolitiska nämnden och kommunerna kan 

räkna med att vara en del i det arbetet. Självklart står vi till förfogande också 

för lagtingsgrupperna.  

Ltl Axel Jonsson  

Det är bra. Det är klart att ekonomin är viktig i det hela, det är inte frågan om 

det. 

Ser man rent principiellt på den här reformen, ser man på självstyrelsela-

gen så kan vi inte hänga upp vår argumentation på de ekonomiska konse-
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kvenserna. Det är klart att det finns praktiska omständigheter, men rent juri-

diskt så är det behörighetsförskjutningen som vi måste sikta in oss på. 

Därför skulle det vara så viktigt att landskapsregeringen sätter ner foten 

ännu tydligare, slutar väga mellan de olika alternativen och säga; ”nu går vi in 

för det här, nu har vi ett spår som vi jobbar på”.  Landskapsregeringen måste 

presentera en tydlig lösning på hur vi från Åland vill lösa den här problemati-

ken med behörighetsförskjutningen.  

Man har en känsla när det gäller vindkraftsstödet, klumpsumman och fis-

kekvoterna att regeringen i Helsingfors arbetar aktivt mot de åländska intres-

sena. Om inte vi då kan presentera ett alternativ, när man lägger fram en så 

stor reform med så stora konsekvenser för Åland, så är sannolikheten att vi 

når framgå i de förhandlingarna ganska små.  

Det är hög tid att regeringen presenterar ett alternativ, åtminstone säger 

hur de vill göra och sedan kan vi ha en debatt i lagtinget om hur vi går vidare. 

Det vore mycket välkommet att regeringen kommer med ett tydligt lösnings-

förslag. 

Lantrådet Katrin Sjögren 

Talman! Jag delar den uppfattningen. När det gäller grundlagen och självsty-

relselagen så är det också argumentation som vi har fört muntligen och som 

vi kommer att ha med i vårt utlåtande. Är det förenligt med självstyrelselagen 

att genomföra social- och hälsovårdsreformen när det får sådana implikat-

ioner på självstyrelsen?  

Men jag måste säga att jag uppfattar att det inte är illvilja. Det är ett 

enormt lagstiftningspaket. Man försöker organisera, man gör ett enormt ar-

bete på rikssidan och man har helt enkelt inte tänkt på självstyrelsen. Nu ut-

nyttjar vi alla kanaler vi har för att påpeka det. 

Landskapsregeringen kommer absolut inte att darra på manschetten. Vi 

har inga problem eller dubier. Vi ska vara glasklara, vi ska vara tydliga och vi 

ska säga vad vi vill. Vi ska säga att vi inte accepterar det överhuvudtaget. Som 

sagt var, lagtinget ska också få vara en del i den processen. 

Talmannen 

Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat. 

Föredras 

4 Ålands gymnasium och ledarskapet 

Ltl Harry Janssons skriftliga fråga SF 4/2015-2016 

Denna fråga avförs från dagen lista och upptas till behandling vid ett senare plenum. 

Föredras 

5 Försämring av den kommunala närservicen 

Ltl Runar Karlssons skriftliga fråga SF 5/2015-2016 

Samma förfarande gäller för denna fråga som för de föregående. Denna besvaras av mi-

nister Mats Perämaa. 

Ordet ger först till ltl Runar Karlsson 

Ltl Runar Karlsson 

Herr talman! I offentligheten har finansminister Perämaa uttryckt en åsikt 

om att kommunerna kan spara 7,5 – 15,0 miljoner euro per år.  
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Det här är en kommunal fråga som inte landskapsregeringen ska blanda 

sig i och ha åsikter om. Men i och med att landskapsregeringen har blandat 

sig i och har åsikter om det här så väljer jag nu att efterhöra lite mera precise-

ring av det här uttalandet.  

Talmannen 

Ltl Karlsson, vid första tillfället läses frågan upp. 

Ltl Runar Karlsson 

Okej, jag tänkte ta upp bakgrunden, men då gör jag så.  

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbö-

rande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga: På vilket sätt 

avser landskapsregeringen att denna inbesparing ska genomföras utan att 

närservicen försämras? 

Minister Mats Perämaa 

Herr talman! För det första vill jag säga att rubriksättningen för denna skrift-

liga fråga är något politiskt, för att inte säga oppositionspolitisk. 

Det uttalandet som jag har gjort om möjligheten att spara på den kommu-

nala sektorn rör uttryckligen administrationen och är inte kopplad till det 

som rubriken av den skriftliga fråga säger; försämring av närservicen.  

Det som jag har sagt har jag sagt. Den ena tidningen tolkade min utsaga 

som att man kan spara på hela den kommunala administrationen, dvs. upp 

till 15 miljoner euro. Nu förklarar jag bakgrunden. 

När man läser ÅSUBs statistik så kan man där utläsa att statistikerna säger 

att den allmänna förvaltningen av de kommunala kostnaderna ligger på un-

gefär 5 procent. Om vi nu avrundar de kommunala kostnaderna, kanske nå-

got vårdslöst, till att vara ungefär 150 miljoner euro, så betyder det att 5 pro-

cent av de här kostnaderna är 7,5 miljoner euro. 

Sedan finns det många som gör samma bedömning som jag, att i den öv-

riga förvaltningen, själva serviceproduktionen, finns det också ett visst mått 

av administration. Det här är något som jag också har diskuterat med ÅSUBs 

direktör att ÅSUB kanske borde titta närmare på det här. Det görs bedöm-

ningar på att det kanske, totalt sett, finns administration upp till 10 procent i 

det som kommunerna producerar, upp till 15 miljoner euro, alltså, 7,5 -15 

miljoner euro. Sedan har jag inte sagt offentligt att man kan spara in 15 mil-

joner på administrationen. Man kan ju inte sopa bort hela administrationen. 

En ytterligare intressant statistisk detalj i ÅSUBs statistik gäller netto-

driftskostnader i kommunerna. I statistiken från 2013 kan man utläsa att 

Jomala kommun har en nettodriftskostnad på 3 916 euro, medan medeltalet 

ligger på 4 450 euro. En skillnad på 534 per invånare. Multiplicerat man det 

här beloppet med invånarantalet 29 000 så får man en summa på 15,5 miljo-

ner euro.  

Hur mycket man kan spara på att ha större enheter beror närmast sedan 

på vilka beslut man fattar och hur man fattar beslutet.  

Statistiken visar entydigt att det finns möjligheter att spara åtskilliga mil-

joner om man fattar rätt beslut. 

Ltl Runar Karlsson 

Herr talman! Jag återkommer till det jag sade från början. Jag håller med om 

att den skriftliga frågan kan vara lite märklig. Men när landskapsregeringen 
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väljer att klampa in i det kommunala och ha starka åsikter så måste jag få 

reda på vad landskapsregeringen egentligen menar. 

Landskapsregeringen hänvisar ofta till kalla siffror, ÅSUB, och räknar ge-

nerellt ner det, fast det i praktiken handlar om människor av kött och blod. 

Det är klart att man kan drar ner på kostnaderna. Vi vet ju att de allra största 

kostnaderna är personalkostnader. Det är människor som sköter om de äldre 

som inte klarar sig själva och människor som lär våra barn läsa och skriva och 

sköter om dem inom barnomsorgen. Jag håller inte riktigt med om att man 

kan räkna på det sättet. Det är lite märkligt när ministern uttalade sig att det 

skulle vara närmare 15 miljoner än 7,5 miljoner som man säger i artikeln. Säg 

att det är 10 miljoner, det är trots allt 200 anställda som ska bort då. Det är 

betydligt fler än vad administrationen kostar som helhet idag. Då måste man 

komma in på de verkliga värdena. Vad som är värre är att man väcker en jät-

testor oro ute på fältet, speciellt bland kvinnorna. 85 procent av de kommu-

nalt anställda är kvinnor. Det är klart att de börjar bli rädda om sina arbets-

platser, kan hända de söker nya jobb och kanske t.o.m. utanför Åland. På det 

sättet så utarmar man det här.  

Jag ser det här uttalandet mera som ett led i den här propagandan från re-

geringen, att stora enheter är så mycket billigare och att man kan spara oer-

hört mycket mera än vad hela administrationen kostar som helhet idag. Då 

tycker jag att regeringen är ute och propagerar på ett fult sätt. Det är lätt att 

säga att man kan spara 10-15 miljoner, så blir det en rubrik i tidningen och så 

tror man på det. 

 Vad det verkligen handlar om är att ålänningarna får sämre service, det är 

praktiken. Det finns ingenting som visar nu att en stor kommun är effektivare 

totalt sett än en liten kommun. Man tittar på ÅSUBs siffror och så kopierar 

man dem och så får man de siffror man vill ha. 

Minister Mats Perämaa 

Herr talman! Dessvärre är jag ändå mera benägen att tro på, om jag säger är-

ligt, den statistik som ÅSUB levererar än på det som ltl Karlsson här säger. 

Statistiken visar entydigt att något större enheter, i det här fallet Jomala, kan 

bedriva en verksamhet med betydligt lägre driftskostnader. 

Det som jag har uttalat mig om är ju inte det att jag vill att närservicen ska 

försämras. Jag vill inte att socialvården ska försämras. Jag vill att våra invå-

nare ska ha det tryggt och bra. Jag känner och upplever att det finns en oro 

över vad som händer om man inte sköter ekonomin. Om man låter stora un-

derskott fortlöpa och bli allt större så kommer det att skapa ännu mera dra-

matiska situationer. Det är betydligt bättre att lösa frågan medan tid är än att 

lösa det sedan då det är för sent. 

Här vill jag nästan lägga över bevisbördan på ltl Karlsson. Jag har visat här 

statistik som pratar för att det finns möjligheter att spara pengar i administ-

rationen med lite större enheter. Statistiken visar på nettodriftskostnaderna. 

Centern säger hela tiden att det inte går att spara, men statistiken pratar för 

det som jag säger. Bevisbördan bör läggas över på er nu att förklara för män-

niskor, via statistiken, varför det inte skulle gå att spara pengar på kommunal 

administration. 

Det som jag tycker att landskapsregeringen fortfarande har att bevisa, i det 

arbete som pågår, är hur vi i framtiden ska trygga offentliga servicepunkter 

ute i glesbygden och i skärgården. Jag erkänner att det arbetet är på hälft. Det 
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arbetet måste vara en del i det som vi nu gör. Målet är ju inte bara att spara. 

Målet är ändå att varenda ålänning ska känna att man har kontakt med den 

offentliga servicen. 

Ltl Runar Karlsson 

Herr talman! Finansministern pratade lite mot sig själv nu igen. Han hänvi-

sade till Jomala och han hänvisade till att det är billigare med större enheter. 

Ja, det håller jag med om. Tittar man i ÅSUBs bok så ser man att det i skär-

gården kostar ungefär 1 000 euro mera per invånare att bedriva kommunal 

service än på landsbygden. Det är klart att om skärgårdskommunernas ser-

vice flyttas till Jomala så visst blir den billigare då. Men vad händer med 

skärgården? Vad händer med företagarna i skärgården? Vad händer med livet 

i skärgården? Ja, det dör bort till nackdel för hela Åland.  

Precis samma sak är det med landsbygden. En kommun - allt styrs från 

Mariehamn, all blir i Mariehamn och landsbygden dör. Var finns sedan kraf-

ten och viljan ute på landsbygden att driva företag? Det blir en utarmning. 

Visst kan man spara lite i den ena ändan, men det blir en utarmning för hela 

Åland. Det här har Åland faktiskt visat. Det finns praktiskt bevis på det på 

Åland; vi har den bästa servicen, vi har den lägsta arbetslösheten och kom-

munerna har i stort sett jättebra ekonomi. Landskapet kommer att ha noll i 

bokslutet nästa år med de skatteinkomster som ökar nu. 

Man skrämmer upp folk; ”åldringar behöver så mycket mera vård, det blir 

så dyrt och vi har så dåligt” Det här är inte sant. Det kommer att visa sig i 

punkt efter punkt efter punkt att vi har en jättebra ekonomi på Åland. Vi har 

en fantastisk service och låg arbetslöshet. Nu försöker regeringen skrämma 

upp folk och få sin vilja igenom genom att slå ihop kommuner. Det kommer 

inte att betyda besparingar, det kommer inte att betyda att det blir service 

kvar i glesbygderna. Runt omkring oss har det visat sig att det blir en centra-

lisering.  

Minister Mats Perämaa 

Herr talman! Jag anser nog att bevisbördan har lagts över på centern, efter 

det jag presenterade här, att bevisa varför man överhuvudtaget inte kan spara 

i kommunal administration. 

En liten bit på vägen kom vi för ltl Runar Karlsson sade här att man nog 

kan spara något i den ena ändan. Det är ett ställningstagande i någon riktning 

i varje fall. 

Såsom den kommunala strukturen är just nu, är den en garant för att när-

servicen ska behållas på den nivå som den är?  

Eftersom det här ärendet är viktigt för landskapsregeringen och engagerar 

också mig så har jag tagit del av statistikcentralens uppgifter om utvecklingen 

av skolväsendet på Åland. Det här gäller folkskolor och lågstadieskolor. Vi har 

haft kommunerna väldigt länge, ända sedan sockentiden. Men statistiken sä-

ger att sedan 1950 så har antalet skolor gått ner från 59 till 20 på Åland. Jag 

fick ögonen på en kommun som heter Saltvik, där har antalet skolor gått ner 

från sex till två under den här tidsperioden. För att det ska vara rättvist så 

nämner jag också en annan kommun som heter Kumlinge, där har antalet 

skolor gått ned från tre till en. Antalet har stabiliserats på senare tid. Det här 

har skett inom ramen för den kommunala struktur som vi har med 16 enhet-

er. 



  

  203 

Hur har det gått på butikssidan då? Ja, vi känner till att en butik har 

stängts i Brändö åtminstone, en på Kökar, en i Saltvik, tror jag och många fler 

därtill. 

Livet går vidare. Samhället utvecklas och människor förändrar sitt bete-

ende oberoende om vi har 16 kommuner eller något färre.  

Den här diskussionen lär fortsätta. Jag har statistiskt underlag för det som 

jag har sagt. Jag har ännu inte sett att centern eller ltl Karlsson har statistik 

som stöder det ni säger. 

Till slut, antingen är man med, som en del av lösningen på de problem vi 

har med finansieringen av offentlig sektor, eller så kan man dessvärre bara bli 

en del av problemet. 

Talmannen 

Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat. 

 Föredras 

6 Drogsituationen på Åland 

Ltl Roger Nordlunds skriftliga fråga SF 6/2015-2016 

En fråga ska läsas upp av frågeställaren och efter det ger lantrådet eller en minister svar 

på frågan. Frågeställaren får sedan hålla högst två anföranden som också kan besvaras. 

Någon annan diskussion är inte tillåten. 

För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning medan övriga yttranden inte får 

överstiga tre minuter.  

Denna fråga besvaras av minister Wille Valve. 

Ordet ges först till ltl Roger Nordlund. 

Ltl Roger Nordlund 

Herr talman! Vilka åtgärder har landskapsregeringen vidtagit och hur ser den 

framtida strategin i kampen mot narkotika ut? 

Minister Wille Valve 

Landskapsregeringen svarar: För att bekämpa drogerna behövs ett brett 

spektrum av åtgärder; alltifrån rökfri förvaltning, effektiv missbrukarvård till 

förebyggande arbete och kunskapsinsatser inom vår poliskår.  

Det stämmer att, sett till antalet narkotikabrott, fördelat enligt polisinrätt-

ningarna har vi kunnat se en något ökande trend för Åland under år 2016. En 

delförklaring härtill, är att Ålands polismyndighet har bedrivit ett effektivt 

arbete och tagit hjälp utifrån, bl.a. från Sydvästra Finlands polisdistrikt för att 

förstärka den åländska poliskårens färdigheter i att upptäcka drogbrott, vilket 

även har gett resultat.  

Gatuövervakningsgruppen från Åbo har skolat Ålands polismyndighet i att 

upptäcka narkotika på fältet och polisen har även inlett ett effektiverat sam-

arbete med tullen och gränspolisen. Målet med samarbetet är att försöka 

stoppa också införsel av narkotika, inte enbart åtgärda enstaka användare.  

Polisens samarbete med skolorna fungerar – för tillfället - bra, det kommer 

in tips och polisen vidtar erforderliga åtgärder med anledning av tipsen.  

Enbart en ökning av antalet lagförda narkotikabrott gör dock inte att vi kan 

sluta oss till att det finns mer droger på Åland. En sådan slutsats måste rim-

ligtvis basera sig på en sammanställning av observationer från alla aktörer på 

fältet; från ÅHS, från substitutionsvården, från intensiven, av tillgänglig sta-
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tistik och observationer från de aktörer som på ett eller annat sätt jobbar med 

drogfrågorna.  

Dessa aktörer möts regelbundet i Den operativa gruppen för Ålands hand-

lingsprogram mot riskbruk och missbruk. Operativa gruppen sammanträdde 

senast den 15 september 2016 och kommer att sammanträda igen i oktober. 

På förra mötet fick landskapsregeringens ministrar en grundlig genomgång 

av trenderna och tendenserna inom drog- och missbruksarbetet, vilket jag 

ska återkomma till.  

Operativa gruppen kommer åter att sammanträda den 26 oktober, då 

också den politiska referensgruppen kommer att ges en lägesöversikt. På 

detta möte kommer politiska referensgruppen också att, på egen begäran, ha 

möjlighet att ställa direkta frågor till erfarenhetsexperter, dvs. f.d. missbru-

kare som vill dela med sig av sin erfarenhet av hur en missbrukares vardag 

kan se ut på Åland.  

Landskapets operativa grupp för handlingsprogrammet mot risk- och 

missbruk ska enligt beslut från år 2013 sammankallas 4-6 gånger per år. 

Gruppen har hittills, under år 2016, sammankallats 7 gånger, i regel varje 

månad.  

Ifall lagtinget godkänner budgetförslaget för år 2017 är ambitionen att den 

politiska referensgruppen ska ha en högre sammanträdesfrekvens under vå-

ren 2017 för att ta fram en flerårig handlingsplan mot risk- och missbruk. 

Denna fleråriga handlingsplan är, som svar på ledamotens fråga, den fram-

tida strategin i kampen mot narkotika. 

Hur ser då den dagsaktuella strategin ut, annat den baserar sig på hand-

lingsprogrammet 2013-2016? Landskapsregeringen ser för tillfället två oro-

väckande trender: Den ena är att drogbruket förefaller gå ner i åldrarna. Den 

andra är att antalet så kallade ”rena” rattonykterheter minskar och en högre 

andel av de rattonykterheter som konstateras har inslag av ”pillerknarkfylla”. 

Den sistnämnda trenden jobbar Ålands polismyndighet intensivt med, vilket 

också gett resultat i bl.a. fler lagförda drogbrott.  

Med tanke på den andra trenden ser landskapsregeringen framförallt ett 

behov att stärka de långsiktigt förebyggande åtgärderna. Landskapsregering-

en har bedömt det som effektivt att satsa resurser på det arbete som aktörer-

na på fältet gör, genom att finansiera samordningsprojekt som främjar det 

rusmedelsförebyggande arbete i landskapet såsom Vision Nolltolerans men 

också Tobaksfri duo och tobakskampen. Inom ramen för Vision Nolltolerans 

har förutom stöd till aktörerna på fältet även rymts information, handled-

ning, utbildningstillfällen och kampanjer, vilka avser förebyggande rusme-

delsbruk på sikt. 

Vi kommer att behöva fler tidiga, förebyggande insatser i stil med Tobaks-

fri Duo och Tobaksfri Effekt. Här är det jätteviktigt att hela vårt åländska 

samhälle sluter upp kring det förebyggande arbetet och visar att detta är vik-

tigt. Uppslutningen från tredje sektorns sida kring Tobaksfri Duo har varit 

fantastisk. Landskapsregeringen deltog i gemensam presskonferens den 7 

september med anledning av att den första kullen elever kunde börja drillas i 

hur farligt det är att röka, dricka och knarka. 

Landskapsregeringen har också beställt extensiv statistik från ÅSUB som 

kommer att levereras nu i oktober. Basen i statistiken liknar delvis den som 

gjorts regelbundet sedan år 2001, vilket ger en möjlighet till uppföljning av 

utvecklingen och underlag för fler lagstiftningsåtgärder.  
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Utöver de förebyggande åtgärder som har nämnts följer landskapsrege-

ringen noga ett initiativ från finländska inrikesministeriet om att uppdatera 

polisens befogenheter till säkerhetsvisitation vid offentliga tillställningar, vil-

ket vi stöder och kan komma till lagtinget med en ändring av polislagen för 

att förverkliga detta.  

Talman! Sammanfattningsvis är detta ett trendkänsligt område som land-

skapsregeringen följer mycket noga och kommer att föreslå fler åtgärder till, 

gärna i samråd med den politiska referensgruppen. 

Ltl Roger Nordlund 

Tack, herr talman! Tack minister Valve för et fullödigt svar. Framförallt vill 

jag tacka för det starka engagemanget som nu visas från minister Valve och 

regeringen, jämfört med det som jag upplevde under våren när vi hade 

samma diskussion kring det här ärendet. Då hänvisades det mera till ÅSUBs 

statistik. En av de viktigaste sakerna är att vi gemensamt visar ett engage-

mang som sedan kan spridas ut i samhället till alla våra institutioner. 

Det är precis som minister Valve sade, det finns tecken på att det går ner i 

åldrarna, rattonykterheten ökar och brottsstatistiken ser heller inte speciellt 

bra ut, speciellt inte i Mariehamn. Det är naturligtvis en tragedi för alla dem 

som dras in i det här och drabbas, men det skapar också tyvärr ett otryggare 

samhälle. Även de som inte är drogberoende blir på något sätt ändå i viss 

mån drabbade. Man kanske måste låsa dörren och man kanske måste tänka 

på ett annat sätt nu än vad man gjorde för tio år sedan här på Åland. Det är 

lite synd för jag tycker att vi borde komma tillbaka till det trygga och friska 

åländska samhället så mycket som möjligt. 

Min tilläggsfråga är; vilka resurser avser landskapsregeringen att avsätta i 

budgeten för 2017 för att kunna leva upp till de goda intentionerna som mi-

nister Valve gjorde sig till tals för här i sitt inledningsanförande?  

Minister Wille Valve 

Frågan är klurigare att besvara än vad den först förefaller eftersom budgetbe-

redning just nu pågår. Budgeten är inte en färdig slutprodukt, men jag kan 

bekräfta att det finns en politisk ambition att avsätta resurser för att ta fram 

ett handlingsprogram för åren 2017-2020 och andra lämpliga åtgärder.  

Det som jag tror att är väldigt viktigt i det här arbetet är att vi hela tiden 

anpassar åtgärderna efter den utmaning som vi har och de problem som vi 

ska lösa. Att vi inte exempelvis, på basen av den information vi har idag, inför 

obligatoriska urinprov för alla i Ålands yrkesgymnasium och Ålands lyceum 

eller att vi tar i så det knakar i vissa bestämmelser. 

Personligen har jag en åsikt, som jag också kommer att föra fram i den po-

litiska referensgrupp som dess ordförande, om att straffbestämmelserna i 

landet, de som är riksbehörighet och som också gäller på Åland, är för mjä-

kiga. Straffskalan för mindre innehav av droger tas inte riktigt på allvar, vil-

ket också har bekräftats tidigare i den operativa gruppens arbete.  

Här skulle det eventuellt finnas ett utrymme för att göra ett initiativ i stil 

med det som lagtinget gjorde under den föregående mandatperioden då ett 

enat lagting ställde sig bakom en förändring av straffskalorna i sexual-

brottslagstiftningen. Personligen ser jag framför mig att det här skulle kunna 

vara någonting som vi gör från åländsk sida i förhållande till riksdagen. 
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Ltl Roger Nordlund 

Tack, herr talman! Det som minister Valve avslutade med, ett enat lagting, 

där är jag nästan säker på att det finns goda förutsättningar för att skapa ett 

sådant.  

Det leder mig in på min sista tilläggsfråga. Utgående från det som minister 

Valve redogjorde för här och det som säkert också sedan kommer fram i dis-

kussionen den 26 oktober i landskapsregeringen; finns det en möjlighet att 

landskapsregeringen kan överlämna ett meddelande i den här frågeställning-

en till lagtinget för att skapa den här breda politiska enigheten? Jag tror att 

det också ute i salen finns ett engagemang som det skulle vara bra att få ge ut-

tryck för, både som ett stöd till landskapsregeringen i sitt arbete och också till 

alla andra som jobbar med de här mycket viktiga frågorna. 

Minister Wille Valve 

Ja, det kan inte uteslutas. Det viktiga är att vi framförallt respekterar den 

parlamentariskt förankrade processen som vi har framför oss i den politiska 

referensgruppen där samtliga partier i lagtinget är representerade. Vi kom-

mer att ta fram förslag på åtgärder inför denna och delvis också följande 

mandatperiod. Inom ramen för det arbetet ser jag i så fall att ett sådant ini-

tiativ kunde komma, vilket är naturligt med tanke på den koppling och den 

förankring som finns i förhållande till detta hus. 

Talmannen 

Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat. 

Föredras 

7 Sjukförsäkring för åländska studeranden 

Ltl Harry Janssons skriftliga fråga SF 7/2015-2016 

Denna fråga avförs från dagens plenum och upptas till behandling vid ett senare ple-

num. 

För kännedom 

8 Ändrad tidpunkt för landskapets årsredovisning 

Landskapsregeringens lagförslag LF 24/2015-2016 

Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 2 november 2016. 

9 Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2015 

Landskapsrevisionens berättelse RB 3/2015-2016 

Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 2 november 2016. 

10 Hälso- och sjukvården 

Landskapsregeringens svar S 1/2015-2016-s 
Vtm Veronica Thörnroos m.fl. spörsmål S 1/2015-2016 

Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 2 andra november. 

Plenum slutar 

Lagtingets högtidliga öppnande hålls måndagen den 31 oktober 2016 och nästa plenum 

hålls samma dag klockan 15.00. Plenum är avslutat. 
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